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Puls Biznesu 
4 września 2018 r. 
 

Netia będzie kusić telewizją 
Autor: Marcel Zatoński  

Netia, która od połowy maja br. jest częścią grupy Cyfrowy Polsat, coraz mocniej korzysta ze wsparcia grupy. Od połowy 
czerwca ofertę Netii zaczęto pilotażowo sprzedawać w salonach Cyfrowego Polsatu i Plusa i obecnie jest ona dostępna  
w 300 punktach sprzedaży. Weszła ona także do pakietu SmartDom, łączącego usługi różnych spółek z grupy.  

Operator koncentruje się na rozwoju usług własnej sieci, które mogą być oferowane m.in. klientom Cyfrowego Polsatu. 
70% nowych klientów wybiera pakiety usług internetowych i telewizyjnych. W ofercie telewizyjnej Netii znalazły się nowe 
kanały, m.in. z piłkarską Ligą Mistrzów. 

Spółka planuje do 2020 r. przeznaczyć ponad 400 mln na modernizację sieci. Ponad połowa zaplanowanych inwestycji 
została już zrealizowana, a według władz spółki plan „może zostać zaktualizowany w górę”.  

Rpkom.pl 
5 września 2018 r. 
 

Play o planie UKE dla pasma 5G: propozycja oderwana od rzeczywistości 
Autor: Urszula Zielińska 

Portal Rpkom.pl uzyskał dostęp do stanowiska P4, operatora sieci Play, w kwestii planu UKE wobec częstotliwości dla sieci 
5G. W ramach refarmingu pasm 3400-3600 MHz oraz 3600-3800 MHz UKE planuje nie przedłużać posiadaczom pasma 
rezerwacji i nie wydawać pozwoleń radiowych. 

Zdaniem P4 „strategia prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowi najdalej idącą w historii dotychczasowej 
regulacji rynku telekomunikacyjnego ingerencję w prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych – obecnych 
dysponentów rezerwacji częstotliwości”. 

Według operatora, planowana odmowa dokonywania rezerwacji na kolejny okres stanowi jawne naruszenie praw 
nabytych obecnych dysponentów rezerwacji częstotliwości. Miałaby ona także wpływ na wycenę tych aktywów, co rodzi 
pytanie o sposób rekompensaty z tytułu odmowy dokonania rezerwacji na kolejny okres. Ponadto zmiana zasad w trakcie 
obowiązywania rezerwacji częstotliwości podważa zaufanie rynku do administracji. 
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Równocześnie telekom zgłasza preferencje rozwiązań w przypadku, gdyby UKE pominęło protesty. Opowiada się za 
jednoczesnym rozdysponowaniem pasm 3400-3600 MHz oraz 3600-3800 MHz, a gdyby jednak tak nie było – za 
mechanizmem pozwalającym na pozyskiwanie pasma sąsiadującego z już posiadanym.  

P4 preferuje model budowy wielu sieci 5G. Ze względu na poziom rozwoju sieci u poszczególnych operatorów, tego typu 
podejście pozwoli jego zdaniem przetestować różne usługi przewidziane do wdrożenia przez systemy 5G w zależności od 
nastawienia i polityki rozwoju każdego z operatorów.  

 

Telko.in 
5 września 2018 r. 
 

Ponad 2 tys. stacji bazowych z LTE2100 w sieci Orange 
Autor: Tomasz Świderek 

Orange Polska posiada ponad 2 tys. stacji bazowych z transmisją danych w technologii LTE w paśmie 2100 MHz. 

Operator poinformował również o zakończeniu prac nad refamingiem pasma 900 MHz. W jego wyniku Orange i T-Mobile, 
które zrezygnowały ze wspólnego wykorzystywania bloku pasma w tym zakresie, świadczą usługi 2G i 3G na własnych 
blokach, przy czym zasoby pasma przeznaczone dla 2G zostały zmniejszone.  

 

Parkiet 
6 września 2018 r. 
 

UKE uważa, ze już wypełnił wyrok sądu 
Autor: ZIU 

Urząd Komisji Elektronicznej („UKE”) ogłosił, że zakończył działania nakazane wyrokiem sądu w sprawie przegranej z T-
Mobile Polska. Przedmiotem sporu był przetarg z 2007 roku, w którym pasmo z zakresu 1800 MHz wygrały spółki, które 
przejęło Aero2 (grupa Cyfrowy Polsat). Jest to obecnie podstawowe pasmo wykorzystywane przez grupę do świadczenia 
usługi mobilnego internetu LTE. 
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Rozstrzygnięcie przetargu z 2007 roku zostało zakwestionowane przez Polską Telefonię Cyfrową (dziś T-Mobile), która 
uważała że jej oferta została niesłusznie odrzucona na etapie oceny formalnej. Ówczesna prezes UKE powtórzyła 
częściowo procedurę przetargową, co było dalej kwestionowane przez T-Mobile. W 2014 roku Naczelny Sąd 
Administracyjny uznał, że przetarg należy unieważnić w całości. 

UKE unieważnił przetarg w 2017 roku, a ostatnio poinformował, że przeprowadził czynności niezbędne do usunięcia 
naruszeń stanowiących przyczynę unieważnienia przetargu. Obecny prezes UKE powołał komisję, która powtórzyła 
czynności wykonane w 2007 roku. 

W wyniku tych czynności nie doszło do zmiany wyników przetargu. Według UKE oznacza to, że brak jest podstaw do 
podjęcia dalszych czynności w sprawie.  

 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-09-03 22,72 22,02 22,46 -0,09 7,60 

2018-09-04 22,60 22,00 22,60 0,62 12,45 

2018-09-05 22,56 22,10 22,34 -1,15 16,79 

2018-09-06 22,44 22,00 22,10 -1,07 10,55 

2018-09-07 22,40 22,08 22,20 0,45 11,00 
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Kalendarz inwestora 

10 – 11 września 2018 r. 15th Emerging Europe Investment Conference - Pekao Investment Banking, Warszawa 

25 października – 8 listopada 
2018 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2018 r. 

8 listopada 2018 r.  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 

12 – 13 listopada 2018 r.  Goldman Sachs Tenth Annual CEEMEA One-on-One Conference, Londyn 

27 – 28 listopada 2018 r.  UBS, Global Emerging Markets One-on-One Conference, Nowy Jork 

4 – 5 grudnia 2018 r. WOOD’s Winter Wonderland – EME Conference in Prague 
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