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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

14.06 Rzeczpospolita: Duże telekomy jeszcze zmieniają ceny roamingu 

Autor: Urszula Zielińska 

Od dwóch miesięcy trwa publiczna debata na temat wdrożenia w 
Polsce unijnego rozporządzenia wprowadzającego zasadę „roam lilke 
at home”. W połowie maja operatorzy opublikowali cenniki, które 
miały obowiązywać od 15 czerwca. Trzy duże sieci (Plus, Play i T-
Mobile) zaproponowały pule usług do wykorzystania, prowokując do 
dyskusji Komisję Europejską. 

Najpierw zastosowanie w pełni zasady „roam like at home” (RLAH) 
zapowiedział T-Mobile Polska, natomiast we wtorek swoje podejście 
zrewidował P4, operator sieci Play. Wielkość pakietu danych do 
wykorzystania w roamingu będzie uzależniona od wartości 
abonamentu lub pakietu w ofertach na kartę.  

Najdłużej ze zmianą cen zwlekał Polkomtel, który zapowiedział, że do 
15 czerwca przedstawi nowe zasady roamingu na terenie. Ofertę 
ponownie powinien zmienić także Orange Polska, który wprowadził 
RLAH w abonamentach, a w telefonii na kartę już nie.  

Podejścia nie zmienią wirtualni operatorzy sieci mobilnych (MVNO). 
W Virgin Mobile Polska od 15 czerwca obowiązywać będą cenniki, 
które zostały opublikowane w maju. Podobne ceny zastosują też 
najprawdopodobniej inni MVNO w Polsce. Virgin wystąpi do UKE o 
zgodę na tzw. dopłaty i zapewne nie będzie jedyny. 
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Ostatnie wydarzenia 
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Komunikat prasowy 
14 czerwca 2017 r. 
 

W Unii jak w domu! Nowe zasady roamingu na terenie Unii Europejskiej dla klientów Plusa i Plusha.  

15 czerwca Polkomtel wprowadza dla swoich klientów nowe rozwiązania dotyczące roamingu na terenie Unii 
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu. Zasada „W Unii jak w domu” w Plusie i Plushu oznacza, że klienci 
nie będą ponosili podczas swoich zagranicznych podróży dodatkowych opłat za korzystanie z połączeń głosowych, 
SMS, MMS i za usługi transmisji danych w ramach przyznanych pakietów roamingowych. 

Zasady, jakie będą obowiązywały od 15 czerwca, zostają wprowadzone dla klientów wszystkich rodzajów ofert i 
usług: abonamentowej, mix oraz na kartę (prepaid) zarówno w ofertach głosowych, jak i internetowych.  

W przypadku usług transmisji danych, każdy abonent, który w kraju posiada w ramach oferty pakiet DATA, będzie 
mógł jego część wykorzystać w UE. Wielkość pakietu zależy od wysokości uiszczanego abonamentu. 

Jeśli w ramach oferty krajowej jest pakiet GB, to w ramach tego pakietu dostępny będzie stosowny limit na roaming 
w UE bez dodatkowych kosztów. Po przekroczeniu pakietu przyznanego na transmisję w UE, będzie naliczana opłata 
dodatkowa w wysokości 4 gr za 1 MB, zgodnie z regulacją wprowadzoną przez UE. 
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2016-06-12 26,19 25,65 25,90 -1,15% 19 470 

2016-06-13 26,32 24,44 25,95 0,19% 11 371 

2016-06-14 26,19 25,27 25,85 -0,39% 12 184 

2016-06-15 - - - - - 

2016-06-16 26,24 25,40 25,64 -0,81% 17 173 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

27 czerwca 2017 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

27 – 29 czerwca 2017 r.  UBS LATEMEA One-on-One Conference  

10 – 24 sierpnia 2017 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2017 r. 

24 sierpnia 2017 r. Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2017 r. 

11 – 12 września 2017 r. 14th Emerging Europe Investment Conference - Pekao Investment Banking 

11 października 2017 r.  Erste Group Investor Conference 2017 in Stegersbach 
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