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• Emitel powstał w maju 2002 roku, poprzez wydzielenie ze 
struktury organizacyjnej Telekomunikacji Polskiej S.A. 

• Historia firmy rozpoczęła się znacznie wcześniej i sięga 
początków techniki radiotelekomunikacyjnej w Polsce. Po 
II wojnie światowej rozpoczęto budowę pierwszej w 
Polsce sieci obiektów nadawczych, pracujących na 
potrzeby rozwijającego się radia i telewizji 

• Jesteśmy wiodącym operatorem naziemnej, 
telekomunikacyjnej infrastruktury  radiowo-
telewizyjnej w Polsce oraz  

• Największym niezależnym operatorem  wysokościowej 
infrastruktury telekomunikacyjnej  w naszym kraju 

• Oferujemy pełen zakres usług świadczonych w sektorze 
telekomunikacji 

• Dynamicznie rozwijamy działalność i naszą sieć pod kątem 
wdrożeń wspierających rozwój Inteligentnych Miast oraz 
rozwiązań z zakresu Internet Rzeczy, a także 
bezpieczeństwa 

• Aktualnie właścicielem Spółki jest Alinda Capital Partners 
- amerykański fundusz inwestycyjny 
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Właścicielem Emitel jest Alinda Capital Partners – stabilny inwestor z 
amerykańskim rodowodem 

• Alinda Capital Partners jest jedną z największych na świecie firm inwestujących 
w przedsięwzięcia związane z infrastrukturą  

• Amerykański fundusz jest właścicielem Emitel S.A. od grudnia 2013 roku 

• Spółki portfelowe Alinda działają obecnie m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej 
Brytanii i świadczą usługi dla 100 mln klientów rocznie w ponad 400 miastach 
na całym świecie, zatrudniają ponad 15.000 osób 

• Inwestorami Alinda są głównie fundusze emerytalne firm z sektora publicznego 
i prywatnego 

• Jedną z flagowych inwestycji w Europie jest lotnisko Heathrow w Londynie 

 

Stabilny, przewidywalny dający pełne wsparcie dla inwestycji 
długoterminowych właściciel 
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Świadczymy najwyższej jakości, innowacyjne usługi podzielone na: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broadcasting  
i 

Multimedia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gospodarka 
Innowacyjna 4.0 

Inteligentne miasta  
i Internet Rzeczy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usługi i 
Infrastruktura 

Telekomunikacyjna  
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• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 

• Ministerstwo Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej 

• Ministerstwo Obrony Narodowej 

• Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

• Grupa Energa 

• Grupa Tauron 

• Polskie Radio S. A. 

• Telewizja Polska S. A. 

• Grupa RMF 

• Grupa Eurozet 

• Radio Maryja  

• Grupa ZPR 

 

 

 

 

 

 

 

• Grupa NASK 

• Grupa Discovery TVN 

• Grupa Cyfrowy Polsat 

• Lasy Państwowe 

• Orange Polska S. A. 

• Netia S. A. 

• Exatel S. A. 

• Grupa T-Mobile 

• Telewizja PULS sp. z o.o. 

• Polkomtel Sp. z .o.o. 

• P4 

• Straż Graniczna  

• Straż Pożarna 

 

 

Nasi główni partnerzy biznesowi  
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Zaufało nam wiele instytucji administracji państwowej, które 
odpowiadają za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne w Polsce.  

Bezpieczeństwo energetyczne: 

Sieci łączności trunkingowej TETRA spółek Skarbu Państwa wykorzystują do działania infrastrukturę 
wysokościową Emitel: Energa S. A., Tauron S. A. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne: 

Infrastruktura Emitel wykorzystywana jest również do systemów trunkingowej łączności radiowej przez agencje 
i jednostki podległe MSWiA, a także do prowadzenia monitoringu wizyjnego np. Lasy Państwowe. 

Z usług transmisji danych, opartych na obiektach Emitel korzystają również jednostki MON. 

Ponadto, na terenie całego kraju, współpracujemy z: Policją, Strażą Graniczną, Pogotowiem Ratunkowym, 
GOPR. 

Bezpieczeństwo w powietrzu: 

Usługi w ramach sieci zarządzania ruchem lotniczym, wykorzystujący powierzchnię na obiektach 
wysokościowych  Emitel dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Emitel uzyskał, jako jedyny podmiot 
komercyjny, rekomendację na wykorzystanie infrastruktury przy budowie systemu multilateracji przestrzeni 
powietrznej na terenie całego kraju. 

Bezpieczeństwo na morzu: 

System łączności alarmowej i bezpieczeństwa w obszarach odpowiedzialności polskiej administracji morskiej  
oparty na obiektach Emitel dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
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Emitel  - potencjał infrastrukturalny 

• Sieć ponad 400 obiektów równomiernie 
rozłożonych na terytorium kraju gotowych do 
niezwłocznego uruchamiania usług  

 W tym ponad 50 obiektów 
charakteryzujących się wysokością ponad 
100 m umożliwiających pokrycie sygnałem 
cały kraj 

 Prawie 180 obiektów podłączonych 
światłowodem, pozostałe korzystają z 
łączności radiowej 

 Wszystkie obiekty wyposażone w bezpieczne 
systemy zasilania 

• Ponad 200 obiektów telekomunikacyjnych, 
budowanych w modelu „Wybuduj i dzierżaw” 

• Emitel jest specjalistą w łączności radioliniowej  

 Ponad 1 100 niezawodnych,  błyskawicznie 
zestawianych linii radiowych o 
przepustowości do 1Gbps i pozwalających 
przesyłać sygnały radiowe nawet na 
odległość do 70 km 

 

 

Obiekty Emitel  

Dodatkowo maszty mobilne  
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Emitel posiada ogólnopolską w pełni redundantną sieć szkieletową  
i dystrybucyjną spełniającą najwyższe standardy niezawodności  

Topologia sieci szkieletowej 
Schemat uproszczony 

 Sieć szkieletowa Emitel łącząca główne węzły oparta jest na łączach światłowodowych o przepływności 10 Gbit/s 

 Wszystkie główne węzły mają zapewnioną redundancję poprzez łącza dzierżawione, własne linie światłowodowe 
lub linie radiowe 

Topologia sieci dystrybucyjnej 
Schemat uproszczony 

STM-64/10Gbit/s 

STM-16/2,5Gbit/s 

STM-4/622Mbit/s 

STM-1/155Mbit/s 

STM-1/155Mbit/s (radiolinia) 

 1Gbit/s 

Najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania, bezpieczeństwo świadczonych usług oraz zastosowanie najnowszych 
technologii  to podstawowe cechy naszej oferty  
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Emitel dotrzymuje najwyższych standardów SLA dysponując zdublowanym 
Centrum Zarządzania Siecią 24/7 i ekipami utrzymaniowymi w całej Polsce 

Regionalny podział zespołów utrzymaniowych Centrum Zarządzania Siecią  

 
 
 
 

• Centralny nadzór i zarządzanie 
urządzeniami nadawczymi, 
teletransmisyjnymi oraz 
infrastrukturą obiektową 

• Utrzymanie wież i masztów 

• Monitorowanie stanu sieci 

• Utrzymanie infrastruktury 
aktywnej i pasywnej 

• Realizacja, wymaganych prawem 
przeglądów i ekspertyz 
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Przykłady wykorzystania telekomunikacyjnej  
infrastruktury wysokościowej w różnych obszarach 
biznesu 

10 



11 

Zasięg usług w oparciu o sieć Emitel 
Blisko 75 %  

Łączność radiowa  & transmisja danych – ponad 1,1 tys. linków radiowych na 
terenie kraju  

Emitel jest specjalistą w łączności radioliniowej, którego 
cechuje: 

• Szybkość i niezawodność zestawienia łącza 

• Niska wrażliwość na przerwy w wyniku uszkodzeń lub 
kradzieży kabli 

• Łącza radiowe Emitel mogą być realizowane na 
odległościach do 70km, dostarczając przepływności do 
1 Gbit/s 

• Większość linii radiowych jest wykorzystywana do 
realizacji łączy o przepływności do 1 Gbit/s na 
odległościach do 70 km 

 



Łączność kryzysowa / sieć trankingowa  - Emitel w budowie systemów  
bezpieczeństwa  

W ramach współpracy 
z operatorami sieci energetycznych realizujemy: 

 

• Wstępne planowanie radiowe 

• Ekspertyzy obiektów 

• Dokumentacje odtworzeniowe 

• Wynajem obiektów 

• Łącza transmisji danych 

• Adaptację obiektów - dostosowanie do wymagań systemu 

• Realizacje (projektowanie, budowa, wzmocnienia) 

• „Doświetlenie” obszarów nie pokrytych zasięgiem po 
uruchomieniu sieci 

• Odbiory końcowe 
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Monitoring video z obiektu RTCN Białystok/Krynice  

Stacjonarny monitoring wizyjny 

• Wysokościowe obiekty EmiTel 
umożliwiają prowadzenie 
obserwacji terenu na dużych 
odległościach za pośrednictwem 
kamer monitoringu  

• Infrastruktura wysokościowa na 
terenach wiejskich/leśnych 
stwarza unikalne możliwości 
oferowania rozwiązań monitoringu 
dalekosiężnego m. in. w usługach 
zapewnienia bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w lasach, 
nadzoru granic 

• W pełni profesjonalny system, na 
który mogą składać się kamery, 
transmisja, panel sterowania oraz 
stałe utrzymanie  
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Monitorowanie, nadzór, sterowanie i przekazy video 
Wykorzystanie bezzałogowych platform latających  

Emitel posiada doświadczenie w zakresie 
monitoringu wizyjnego stałego i ruchomego 
wykorzystując go na potrzeby własne i  
Klientów. 

• Nadzór obiektów 

• Monitorowanie systemów antenowych 
(drony) 

• Wybór lokalizacji pod budowę konstrukcji 
wysokościowych (drony) 

• Monitoring dalekosiężny 
• Przekazy  wideo z / do dowolnych lokalizacji 

realizowane w czasie rzeczywistym 
• Sterowanie dronami podczas długich 

przelotów bez konieczności podążania ze 
stacją sterującą 
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Inteligentne sieci na bazie systemów LPWAN 

Emitel wykorzystuje m.in. systemy LPWAN do budowy sieci pozwalającej na efektywne 
przesyłanie informacji z czujników rozmieszczonych w obszarze działania usługi. Czujniki 
LPWAN mogą pracować bezobsługowo przez wiele lat dzięki czemu mogą być umieszczane w 
trudnodostępnych miejscach.  

Stosowana przez  Emitel LPWAN oferuje: 

• Zasięgi do 20 km 

• Czas życia baterii do 10 lat 

• Niski koszt czujników 

• Dodatkowe funkcje m.in. łączność dwukierunkowa, ustalanie pozycji czujnika przez stacje bazowe 
bez użycia GPS 

• Jedna sieć, wiele usług, wiele sensorów i detektorów 
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Usługi LPWAN – wyjątkowe możliwości 

Niewielkie moduły czujników sprzężone z nadajnikami, dzięki znikomemu 

poborowi prądu, mogą pracować zasilane z baterii bezobsługowo przez wiele 

lat – nawet w trudnodostępnych miejscach – z dziesiątek, setek lub tysięcy 

punktów. 

 

niewielkie rozmiary długotrwałe działanie w wielu lokalizacjach 
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Przykłady pomiarów wartości i/lub przekroczenia progu 

 
natężenia oświetlenia 

 
napięcia i natężenia 
prądu 

 
stężenia gazów            
i pyłów  

    
kwasowości/zasado-
wości 

 
ciśnienia 

 
wilgotności 

 
temperatury 
 

 
prędkości wiatru 
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Przykłady monitorowania stanu 

 
ruchu 

 
nacisku 

 
położenia 

 
otwarcia/zamknięcia 

 
zalania 

 
obecności dymu 

 
obecności metalowych  
obiektów 

 
poziomu (np. cieczy,  
substancji stałych) 
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Przykładowe zastosowania sieci LPWAN 

 
 
 

 

Pomiary: 
 np. transmisja danych z liczników: prądu, gazu, wody, 

ciepła, ciśnienia, temperatury, wilgotności, poziomu 
cieczy 

 
        

 

Inteligentne miasto: 
  np. sterowanie sygnalizacją świetlną, oświetleniem 
ulic, monitorowanie infrastruktury np. wskazywanie 

wolnych miejsc parkingowych, sterowanie ruchem 

 
        

 
Inteligentny dom: 

  np. przesyłanie informacji z czujników dymu, pożaru, 
systemów alarmowych i innych urządzeń 
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• Prowadzimy pilotażowe projekty w: 

 Lublinie 

 Krakowie 

 Nysie 

 Wrocławiu 

• Testowane rozwiązania z naszymi Partnerami to: 
 Badanie miejskiej wyspy ciepła 

 Odczyt dostępności miejsc parkingowych 

 Odczyt danych z urządzeń pomiarowych 

 Pomiar temperatury w wybranych punktach miasta 

 Pomiar zanieczyszczeń w wybranych punktach miasta 

 Aktywne, współdzielone systemy przeznaczone do szerokopasmowej transmisji 
danych 

 Gospodarka odpadami i nieczystościami 

 Wideo monitoring 

Emitel, a Inteligentne miasta  - dziś  
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Potencjany zasięg  naszej niskoenergetycznej sieci służącej rozwiązaniom 
dla Inteligentnych miast i Internetu Rzeczy  

Potencjalny zasięg sieci LPWAN dostępny z istniejących obiektów Emitel 
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Dlaczego my?  

• Unikalna, niezawodna, dostępna „od 
ręki” na terenie całego kraju 
infrastruktura  telekomunikacyjna – 
szybko i bez konieczności powielania 
obiektów 

• W pełni profesjonalny, bardzo 
zaawansowany technologicznie i 
działający z zawrotną prędkością zespół  

• Bogate doświadczenie w świecie 
bezprzewodowym 

• Kompleksowe rozwiązania w różnych 
modelach finansowych 

• Jesteśmy technologicznie agnostyczni 
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Dziękujemy za uwagę  
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