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Dziennik Gazeta 
Prawna 
11 lipca 2018 r. 
 

Bardzo droga Liga Mistrzów  
Autor: Elżbieta Rutkowska 

Od nowego sezonu Grupa Cyfrowy Polsat posiada wyłączne trzyletnie prawa do transmisji meczów piłkarskich w ramach 
rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Grupa przedstawiła innym operatorom płatnej telewizji warunki rozprowadzania 
nowych kanałów składających się na pakiet  „Polsat Sport Premium”. 

Według informacji DGP, opłata za pakiet jest uzależniona od liczby klientów danego operatora, którzy posiadają dostęp 
do Polsat Sport - najszerzej dystrybuowanego kanału sportowego Polsatu. Rozmówcy DGP podkreślali, że koszt kanałów z 
Ligą Mistrzów będzie znacznie wyższy niż np. za pakiet kanałów Eleven Sports, w których Polsat także jest udziałowcem.  

Kanały z Ligą Mistrzów znalazły się już w podstawowym pakiecie telewizyjnym Polsatu, oferowanym w cenie 50 zł 
miesięcznie. Dla porównania, pakiet w UPC z kilkoma stacjami sportowymi, jeszcze przed ewentualną podwyżką związaną 
z kupnem praw do kanałów Polsatu z Ligą Mistrzów, jest oferowany w cenie 59,99 zł.  

DGP stwierdza ponadto, że mecze mogą wypromować ogólnodostępne naziemne kanały Polsatu, w których co tydzień 
będzie transmitowane jedno spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. 
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Telko.in 
12 lipca 2018 r. 
 

W Orange i T-Mobile postępuje refarming 2100 MHz 
Autor: Łukasz Dec 
Od stycznia do końca czerwca br. zarówno Orange Polska jak i T-Mobile pozyskali ok. 1.1 tys. pozwoleń radiowych na 
stacje nadawcze LTE2100. Jest to efekt strategicznej decyzji o zakończeniu współdzielenia pasma przez tych dwóch 
operatorów. 

Pierwszym operatorem, który rozpoczął refarming pasma 2100 MHz na potrzeby technologii LTE był Play – obecnie 
posiada 6,8 tys. pozwoleń radiowych na nadajniki sieci LTE2100. 

Refarmingiem pasma 2100 MHz nie jest na razie zainteresowany Polkomtel, który dysponuje największymi na rynku 
zasobami pasma 1800 MHz, co daje mu odpowiednią pojemność sieci LTE. 

Dla Orange, który ma mniejsze od konkurentów zasoby w paśmie 1800 MHz, migracja na LTE w zakresie 2100 MHz staje 
się koniecznością, wobec zakończenia współkorzystania z sieci LTE1800 T-Mobile Polska. T-Mobile z kolei korzysta ze 
zmian we współpracy częstotliwościowej, aby zwiększyć zasoby na potrzeby mobilnej transmisji danych. Obie sieci 
wykorzystują zakres 2100 MHz do agregacji LTE z innymi częstotliwościami na obszarach dużych miast. 
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Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-07-09 23,44 23,02 23,26 0,26 2,84 

2018-07-10 23,60 23,14 23,44 0,77 9,34 

2018-07-11 23,34 22,98 23,10 -1,45 6,56 

2018-07-12 23,80 23,04 23,74 2,77 11,02 

2018-07-13 23,80 23,28 23,78 0,17 5,06 
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Kalendarz inwestora 

9 – 23 sierpnia 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2018 r. 

23 sierpnia 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. 

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

8 listopada 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 
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