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Parkiet 
19 listopada 2018 r. 
 

Regulacyjne cięcia w II półroczu 2019 r. 
Autor: ZIU 

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadzi jeszcze jedną rundę konsultacji w sprawie obniżki stawek hurtowych 
za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (tzw. FTR). Oznacza to, że wprowadzenie nowych stawek nastąpi 
później niż w styczniu 2019 roku, co przewidywał pierwotny plan. Według nieoficjalnych komentarzy wejście nowych 
stawek FTR w życie może się przesunąć na drugą połowę 2019 roku lub nawet na 2020 rok. 

Według pierwotnych planów nowa stawka FTR miała wynosić 0,32 grosza na minutę (tj. o 85% mniej niż obecnie) dla 
wszystkich operatorów sieci stacjonarnych. Takie cięcia ograniczyłoby przychody operatorów stacjonarnych za 
terminację połączeń w ich sieciach z poziomu 200 mln zł do 32 mln zł rocznie.  

W przyszłym roku (od 15 maja 2019 r.) wejdą ponadto w życie limity cen na połączenia i wiadomości 
międzynarodowe wykonywane w ramach Unii Europejskiej. Nowe przepisy, zawarte w Europejskim Kodeksie 
Łączności Elektronicznej (EKŁE), przewidują stawkę 19 eurocentów za minutę rozmowy i 6 eurocentów za wiadomość 
tekstową (plus VAT). Do wejścia EKŁE w życie wymagana jest decyzja Rady UE, która jest oczekiwana na początku 
grudnia br. 

 

Money.pl 
19 listopada 2018 r. 

Resort cyfryzacji kończy pracę nad megaustawą o 5G. Ma zlikwidować „białe plamy” 

Ministerstwo Cyfryzacji zamierza w listopadzie br. poddać pod konsultacje nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. „Megaustawa”). Zmiany mają uatrakcyjnić dla operatorów „białe plamy”, czyli 
obszary gdzie obecnie nie ma dostępu do szybkiego internetu lub jest on ograniczony, i ułatwić wdrożenie sieci 5G  
w Polsce. 

Resort planuje uregulować opłaty za zajęcia pasa drogowego pod budowę sieci telekomunikacyjnej, które obecnie 
ustalane są przez samorządy. Ponadto megaustawa ma nałożyć na samorządy obowiązek uwzględnienia przy 
budowie dróg kanału na infrastrukturę telekomunikacyjną.  
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Rzeczpospolita 
20 listopada 2018 r. 
 

Play utrzymał pozycje numer jeden 
Autor: ZIU 

Według szacunków „Parkietu” na koniec września br. liczba aktywnych kart SIM w Polsce wyniosła łącznie 53,4 mln 
(+200 tys. k/k). Sieć Play obsługiwała 15,02 mln kart (-11 tys. k/k), co daje 28,1% udziału w rynku. Drugie miejsce 
zajmuje Orange z 14,61 mln kart (+ 160 tys. k/k) i 27,3% udziałem w rynku. Miejsce trzecie z ok. 23% udziałem 
przypada Grupie Cyfrowy Polsat, która obsługuje około 12,1 mln kart SIM. Na czwartym miejscu z ok. 20% udziałem  
w rynku znalazł się T-Mobile. 

Telko.in 
20 listopada 2018 r. 

UKE w Sejmie o JRC i RLAH 
Autor: Marek Jaślan 

Sejm opublikował zapis posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, na którym Urząd 
Komunikacji Elektronicznej poinformował m.in. o pracach nad jednolitym rynkiem cyfrowym (JRC). 

Regulator zaprezentował dane na temat penetracji łączami internetowymi. Najlepsza dostępność łączy  
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s jest w województwie śląskim (84%), a najsłabsza w województwie 
świętokrzyskim (42%). Dla łączy o najwyższych przepustowościach (co najmniej 100 Mb/s), wskaźniki dla tych 
województw wynoszą odpowiednio 65% i 27%. Średnia dla Polski wynosiła na koniec 2017 roku 67% dla łączy  
o przepustowości co najmniej 30Mb/s i 51% dla łączy o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. 

  

Sportowefakty.pl 
22 listopada 2018 r. 
 

Robert Kubica wraca do Formuły 1. Kiedy i gdzie oglądać wyścigi? 
Autor: Bruno Szafer 

Oficjalnie potwierdzono, że w przyszłym sezonie Robert Kubica powraca do Formuły 1 jako kierowca Williamsa. 

Prawa do transmisji z zawodów Grand Prix F1 posiada Eleven Sports. Na antenach tej telewizji można będzie oglądać 
treningi, kwalifikacje oraz wyścigi z udziałem Roberta Kubicy. Kanały Eleven Sports są także dostępne na żywo  
w internecie. 

 

 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-11-19  22,30  21,40  21,68 - 1,90  16,92 

2018-11-20  22,00  21,24  21,24 - 2,03  6,84 

2018-11-21  22,70  21,38  22,58  6,31  10,75 

2018-11-22  22,80  22,16  22,56 - 0,09  7,09 

2018-11-23  22,66  22,36  22,50 - 0,27  6,81 
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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 

1 – 3 kwietnia 2019 r. Raiffeisen Centrobank’s Investor Conference, Zürs 2019 
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