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Rzeczpospolita 
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Showmax znika z Polski, partnerzy zaskoczeni 
Autor: Piotr Mazurkiewicz 

Showmax ogłosił zakończenie swojej działalności na polskim rynku. Firma poinformowała, że decyzja jest związania ze 
strategią południowoafrykańskiego koncernu Naspers, właściciela serwisu, dotyczącej wycofania firmy z rynku 
rozrywki i koncentracji na rozwoju działalności w Afryce. 

Decyzją firmy jest zaskoczony Play, który w ramach abonamentu oferował klientom dostęp do serwisu. Rzecznik 
operatora zapewnia, że będzie on dostępny dla jego klientów do końca stycznia 2019 roku, a dla tych, którzy będą 
nadal uprawnieni do bezpłatnego dostępu po tym terminie, operator zaproponuje inne rozwiązanie o którym 
poinformuje przed zamknięciem serwisu Showmax. 

Telko.in  
10 grudnia 2018 r. 

T-Mobile zainaugurowało testy 5G w Warszawie 
Autor: Łukasz Dec  

Operator uruchomił instalację składającą się z czterech nadajników 5G firmy Huawei. Testowa instalacja znajduje się 
w centrum Warszawy i funkcjonuje dzięki czasowym pozwoleniom radiowym w paśmie 3,5 GHz. 

Przedsięwzięcie ma charakter symboliczny, lecz T-Mobile zamierza praktycznie rozpocząć udostępnianie środowiska 
testowego na potrzeby deweloperów aplikacji i końcowych użytkowników. Ograniczeniem jest niska dostępność 
terminali sieciowych. 
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Tech.wp.pl  
12 grudnia 2018 r. 
 

5G: rewolucyjna technologia, której obawiają się Polacy 
Autor: Adam Bednarek 

Rozwój sieci 5G budzi obawy i dyskusje, a jej przeciwnicy sugerują, że może wywoływać choroby.  

Unia Europejska zdecydowała pokryć siecią 5G przynajmniej jedno miasto w każdym kraju członkowskim do końca 
2020 roku. Pasmo, na którym ma funkcjonować sieć piątej generacji na obszarze wspólnoty to 700 MHz, to samo 
pasmo, z którego Rosja korzysta w obwodzie kaliningradzkim na potrzeby wojskowe. Negocjacje z Rosją w sprawie 
uwolnienia pasma 700 MHz trwają od miesięcy. Brak porozumienia w tej sprawie może spowodować zakłócenia  
w funkcjonowaniu sieci 5G nie tylko na obszarach przygranicznych, ale również do 100 km w głąb kraju, np.  
w Trójmieście. 

Przeciwnicy 5G w Polsce zwracają również uwagę na potencjalne zagrożenie zdrowia związane z rozwojem sieci. 
Wdrażanie tej technologii będzie wiązało się ze zwiększaniem norm promieniowania elektromagnetycznego (Polska 
ma obecnie jedne z najniższych norm PEM w całej Unii Europejskiej). Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja i przedstawia 
szereg badań potwierdzających brak negatywnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego w sieci 5G na 
zdrowie. Ponadto, resort tworzy system informatyczny, który pokaże natężenie PEM na terenie całej Polski, 
udowadniając przy tym, że normy nie są przekraczane. 
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Telko.in  
12 grudnia 2018 r. 
 

Polkomtel zacznie oferować internet w sieci stacjonarnej 
Autor: Łukasz Dec 

Polkomtel, operator sieci Plus, poinformował o wprowadzeniu do swojej oferty usługi internetu stacjonarnego. 
Usługa będzie dostarczana w sieci Netii (Grupa Cyfrowy Polsat), a jej koszt wyniesie od 50 zł do 120 zł brutto 
miesięcznie za przepływność od 150 Mb/s do 900 Mb/s. Nowa usługa będzie objęta rabatami programu smartDOM. 

Oferta Plusa jest zbliżona cenowo do oferty sprzedawanej przez Netię w jej własnych kanałach dystrybucyjnych i  jest 
dostępna w 476 punktach sprzedaży Plusa od 12 grudnia tego roku. Zasięg sprzedaży oferty odpowiada obecnie  
60 -70% zasięgu sieci dystrybucji Plusa, a docelowo ma być wprowadzony w całej sieci sprzedaży. 

Polkomtel jest drugą marką (po Orange) stricte mobilną, która oferuje swoim klientom usługi szerokopasmowe  
w sieci stacjonarnej.  

 

Telko.in  
12 grudnia 2018 r. 
 

Play z roamingiem krajowym T-Mobile do końca 2021 roku 
Autor: Marek Jaślan 

P4 (operator sieci Play) oraz T-Mobile Polska podpisały aneks do umowy, która umożliwia klientom Play korzystanie  
z zasięgu sieci T-Mobile. 

Aneks wprowadza bardziej elastyczne zasady współpracy pomiędzy operatorami w latach 2019-2021. W zamian za 
obniżenie rocznych kosztów roamingu krajowego dla Play, T-Mobile przedłużył okres otrzymywania przychodów  
z tytułu roamingu krajowego do końca 2021 roku oraz zwiększył pojemności sieci dla swoich klientów. 

 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-12-10  22,50  22,00  22,46  1,17  4,93 

2018-12-11  22,56  22,10  22,10 - 1,60  7,05 

2018-12-12  22,66  21,86  22,66  2,53  15,95 

2018-12-13  23,08  22,24  22,92  1,15  11,48 

2018-12-14  22,98  22,48  22,78 - 0,61  9,00 
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1 – 3 kwietnia 2019 r. Raiffeisen Centrobank’s Investor Conference, Zürs 2019 
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