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Rzeczpospolita 
23 lipca 2019 r. 

 

Właściwe konsultacje przetargu 5G po wakacjach   

Autor: Urszula Zielińska  

Według informacji gazety „Rzeczpospolita” właściwe konsultacje pierwszego przetargu na częstotliwości 5G mogą 
ruszyć dopiero po wakacjach.  Chodzi o przetarg na częstotliwości z zakresu 3,4–3,8 GHz, a możliwe, że także i 26 
GHz oraz 800 MHz.  

Powodem jest geopolityka, prace legislacyjne nad nowelizacją tzw. megaustawy i spory między Urzędem 
Komunikacji Elektronicznej, a Ministerstwem Cyfryzacji.  

Do tej pory UKE przeprowadził wstępne konsultacje, sondując reakcje telekomów na dwa warianty podziału tortu 
częstotliwości.   

W pierwszym wariancie – na tym etapie dystrybucji pasma – urząd zaproponował przydział czterech ogólnopolskich 
rezerwacji po 50 MHz w paśmie 3,6–3,8 GHz. W drugim – czterech rezerwacji po 80 MHz, włączając pasmo niższe 
3,4–3,6 GHz, przy czym tylko dwie miałyby charakter ogólnokrajowy.  

Opinie branży na temat przedstawionych przez UKE propozycji były podzielone. 

Pb.pl 

24 lipca 2019 r. 

Orange przedstawił wstępne wyniki za II kwartał   

Autor: Kamil Zatoński 

W II kwartale 2019 r. Orange Polska zanotował 2,76 mld zł przychodów (+2% r/r), 710 mln zł EBITDA po 
uwzględnieniu kosztów leasingu (+ 2,7% r/r), a zysk netto wyniósł 55 mln zł.  

Operator tłumaczy wzrost przychodów wysoką dynamiką wzrostu przychodów z usług konwergentnych, usług IT i 
integracyjnych oraz sprzedaży sprzętu, jak również poprawą trendu przychodów z usług wyłącznie komórkowych. 
Jednocześnie podkreślił  utrzymującą się presję w obszarze usług tradycyjnych. 

Poprawa EBITDA jest natomiast związana z poprawą trendu marży bezpośredniej (różnica pomiędzy przychodami, a 
kosztami bezpośrednimi) oraz korzystnym wpływem transformacji biznesu. 
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rp.kom.pl 

26 lipca 2019 r. 

Orange Polska sprawdzi 5G w Warszawie i Lublinie 

Autor: ZIU 

Orange Polska zapowiedział uruchomienie testów sieci 5G w Warszawie i Lublinie przy współpracy z firmami 
Ericsson i Nokia.   

Wcześniej operator prowadził testy 5G w Gliwicach (na urządzeniach Huawei) oraz Zakopanem (sprzęt Ericssona). 

Telekom zapowiedział, że od 2021 r. będzie mniej inwestował w budowę zasięgu sieci światłowodowych, a większą 
część jego nakładów pochłonie właśnie infrastruktura 5G.  
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-07-22 30,32 29,76 29,94 -0,86% 11,20 

2019-07-23 30,24 29,74 30,00 0,20% 9,05 

2019-07-24 29,98 29,46 29,90 -0,33% 14,59 

2019-07-25 30,26 29,56 29,70 -0,67% 9,92 

2019-07-26 30,30 29,50 30,02 1,08% 7,69 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

15 – 29 sierpnia 2019 r.   Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2019 r.   

29 sierpnia 2019 r.   Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.   

1 października 2019 r.  Wypłata dywidendy - II transza   

24 października – 7 listopada 2019 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2019 r.  

7 listopada 2019 r.   Raport kwartalny za III kw. 2019  r. 
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