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W Cyfrowym Polsacie nowy smartDOM 
Autor: ziu 

Cyfrowy Polsat zdecydował się na zmianę zarówno podstawowej oferty swojej sieci komórkowej Plus, jak i oferty 
usług łączonych – smartDOM. 

O ile ceny w Plusie wydają się atrakcyjniejsze niż do tej pory, o tyle nowa formuła smartDOM-u to dla grupy 
Cyfrowego Polsatu okazja do dodatkowego zarobku za sprawą większej elastyczności i zawartości pakietu usług 
(został poszerzony o telefonię stacjonarną). Cyfrowy Polsat zrezygnuje z tzw. progów wejścia, a to oznacza, że 
rabat należał się będzie za każdą dodatkową usługę, niezależnie od tego, jaki abonament płaci się za pierwszą z 
usług. 

Do tej pory program rabatów Cyfrowego Polsatu działał zgodnie z hasłem: drugi produkt za połówkę, trzeci za 
złotówkę. Od środy formuła się zmienia i przy zakupie kolejnej usługi rabat wynosi 10 zł.  

Ze strony konkurencji słychać jednak, że zarówno Cyfrowy Polsat teraz, jak i Orange Polska wcześniej zmieniają 
oferty tak, aby zarobić więcej. Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, uważa, że strategia operatora 
polegająca na stałym wzbogacaniu oferty sprawdza się. – Potwierdzeniem atrakcyjności oferty jest rosnąca liczba 
klientów, którzy się na nią zdecydowali. W rok od wprowadzenia zyskała ponad 600 tys. użytkowników – podaje 
Jabczyński. 

Na koniec września ub.r. z pakietów konwergentnych Orange korzystało 1,13 mln abonentów, a ze smartDOM-u 
1,44 mln.  

telko.in 
16 lutego 2018 r. 

 

Sąd Apelacyjny uchylił deregulację BSA 
Autor: Łukasz Dec 

W ubiegłym tygodniu Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
stwierdzające w 2014 r. istnienie konkurencji na 76 gminnych rynkach szerokopasmowych. Był to jeden z 
dokumentów, którym UKE zdjął (wybiórczo) obowiązki regulacyjne ciążące na Orange Polska na wybranych rynkach 
– w tym obowiązek świadczenia hurtowych usług BSA. 
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telko.in 
16 lutego 2018 r. 

 

Zażalenie na postanowienie Prezesa UKE złożyła Polska Izba Komunikacji Elektronicznej reprezentująca operatorów 
sieci kablowych. PIKE zarzucała postanowieniu UKE wiele błędów formalnych m.in. niewłaściwe zdefiniowanie 
rynków podlegających deregulacji.  

Implikacje decyzji Sądu Apelacyjnego są trudne do oceny. Deregulacja BSA miała kilka odsłon, była przedmiotem 
różnych decyzji i status prawny tych decyzji nie jest jeszcze w pełni rozstrzygnięty.  

Obowiązek świadczenia BSA wygasł po 24 miesiącach od wydania postanowienia UKE. W to miejsce Orange 
zaproponował ofertę komercyjną, z której na rynkach zderegulowanych korzystają biorcy BSA – głównie Netia. Sam 
Orange wprowadził wkrótce po deregulacji dedykowane oferty dla 76 gmin, ale niedługo potem ujednolicił ofertę 
w całym kraju. Trudno zauważyć istotny wpływ deregulacji na ofertę detaliczną operatora. 

Uchylenie decyzji BSA może jednak okazać się podstawą do postępowań cywilnych i roszczeń pomiędzy 
operatorami. 

Puls Biznesu 
16 lutego 2018 r. 

 

Kablowy lider lekko przytył 
Autor: Marcel Zatoński 

UPC Polska, należący do grupy Liberty Global lider polskiego rynku kablowego, poprawił przychody i zasięg, ale nie 
przybyło mu klientów. 

UPC w ubiegłym roku wyraźnie rozbudowało sieć i dociągnęło światłowody do kolejnych 200 tys. domów, 
docierając z ofertą Happy Home do ponad 3,3 mln mieszkań. Liczba jego klientów jednak nieznacznie spadła — o 4 
tys. na koniec 2017 r. z 1,439 mln na koniec 2016 r. Przychody spółki jednak wzrosły do około 1,58 mld zł. Rok 
wcześniej wynik był, w przeliczeniu na PLN, o 2,2% gorszy. Klienci UPC korzystali z 2,98 mln usług internetowych, 
telewizyjnych i telefonicznych, co oznacza wzrost o 0,9% rok do roku.  

UPC w ciągu ostatnich pięciu lat zainwestowało w rozbudowę sieci w Polsce prawie 1 mld EUR. Tylko w czwartym 
kwartale do sieci przyłączono 93 tys. mieszkań. O ile tempo wzrostu organicznego jest ograniczone, o tyle UPC 
może szybko przytyć dzięki przejęciom. Jeszcze w 2016 r. UPC zawarło umowę, na mocy której ma kupić za około 3 
mld zł trzeciego gracza na rynku kablowym, czyli spółkę Multimedia Polska. Na transakcję wciąż nie wyraził jednak 
zgody UOKiK, który w październiku poinformował, że ma zastrzeżenia do koncentracji, bo może ona ograniczyć 
konkurencję w kilkunastu miastach.  
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Komunikat prasowy 
13 lutego 2018 r. 

 

Jeszcze więcej Internetu LTE za mniej – Cyfrowy Polsat wprowadza do oferty nowe usługi i większe pakiety 
danych 

Cyfrowy Polsat wprowadza 14 lutego zmiany w ofercie internetowej. W nowej odsłonie Internet z super zasięgiem 
LTE Plus i LTE Plus Advanced będzie dostępny w większych niż dotychczas pakietach danych w jeszcze niższych 
cenach. W ofercie pojawią się nowe pakiety GB, nowa usługa „Ochrona Internetu” – z której można korzystać na 
próbę nawet do 2 miesięcy bez opłat, możliwość zawarcia umowy na 12 miesięcy oraz dostępny od niedawna 
unikalny na polskim rynku Zestaw Internetu Domowego 300, który pozwala na pobieranie danych z szybkością 
nawet do 300 Mb/s.  

Czytaj więcej>> 

Komunikat prasowy 
14 lutego 2018 r. 

 

Nowa oferta telewizyjna w Cyfrowym Polsacie – nawet przez 6 miesięcy bez opłat 

Dziś Cyfrowy Polsat wprowadził zmiany w ofercie telewizyjnej. Operator stawia m.in. na popularny pakiet Rodzinny 
HD wraz z kanałami premium z pakietu Cinemax HD w cenie 20 zł. Klienci otrzymają tę ofertę przez 6 miesięcy bez 
opłat, dodatkowo wzbogaconą o 28 innych kanałów dostępnych w prezencie na czas promocji! Ponadto Cyfrowy 
Polsat uruchamia nową ofertę Premium MAX Plus zawierającą pełne bogactwo kanałów z oferty platformy łącznie 
ze stacjami z pakietu Rozrywka HD. 

Czytaj więcej>> 

http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/jeszcze-wiecej-internetu-lte-za-mniej-cyfrowy-polsat-wprowadza-do-oferty-nowe-uslugi-wieksze
http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/nowa-oferta-telewizyjna-w-cyfrowym-polsacie-nawet-przez-6-miesiecy-bez-oplat


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-02-12 23,22 22,76 23,08 1,58% 6,13 

2018-02-13 23,52 23,12 23,40 1,39% 7,50 

2018-02-14 23,54 23,02 23,48 0,34% 17,67 

2018-02-15 23,70 23,00 23,00 -2,04% 27,58 

2018-02-16 23,44 22,98 23,10 0,43% 10,25 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

8 – 22 marca 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2017 r. 

22 marca 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. 

16 kwietnia – 10 maja 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2018 r. 

10 maja 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. 

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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