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Rzeczpospolita 
20 maja 2019 r. 

Rożne wizje pierwszego przetargu 5G  
Autor: Urszula Zielińska 

Zakończyły się konsultacje związane z planem pierwszego przetargu na częstotliwości z  zakresu 3,7 GHz lub 3,7  
i 3,5 GHz dla sieci 5G. Urząd Komunikacji Elektronicznej zapowiada, że podsumowanie wyników konsultacji,  
w których uczestniczyło dziewięć podmiotów, zostanie opublikowane na początku czerwca. 

„Rzeczpospolita” poznała stanowiska części telekomów: Orange Polska, Play Communications oraz T-Mobile 
Polska. 

Operatorzy są zgodni co do tego, iż wdrożenie 5G powinno nastąpić szybko i efektywnie, a ceny pasm nie powinny 
być wygórowane. Prezes Play sądzi, że kluczowym aspektem, który jak najszybciej powinien zostać uregulowany są 
normy promieniowania elektromagnetycznego. 

Orange, dysponujące mniejszymi zasobami częstotliwości niż konkurenci, opowiada się za rozwiązaniem, w którym 
każdy z operatorów będzie  dysponował szerokim, ciągłym blokiem pasma. Wskazuje na rozstrzygnięcie  
w Finlandii, gdzie na licytację przeznaczono trzy równe bloki pasma 3,4 – 3,8 GHz, po 130 MHz każdy. Operator 
optuje za rozdysponowaniem w pierwszym przetargu czterech rezerwacji z pasma 3,7 GHz po 50 MHz każda.  
Do tego rozwiązania przychyla się również T-Mobile, choć zastrzega, ze zależy mu także na sprawnej procedurze 
rozdysponowania następnych częstotliwości. 

Play natomiast bardzo pozytywnie przyjął propozycję UKE, która zakłada licytowanie czterech rezerwacji po 80 
MHz każda, w tym dwóch o zasięgu ogólnopolskim i dwóch o mniejszym zasięgu.  

Orange proponuje także, aby wyznaczenie ceny minimalnej w przetargu było skorelowane z transakcjami mającymi 
miejsce w Polsce, a nie za granicą. Również T-Mobile wyraził opinię, aby państwo nie oczekiwało dużych kwot za 
pasmo.  
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Telko.in 
22 maja 2019 r. 
 

UKE wydał decyzje regulujące dostęp do kabli budynkowych 
Autor: Łukasz Dec 

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję w sprawie dostępu do infrastruktury budynkowej (kabli 
telekomunikacyjnych) należących do: Netii, UPC Polska, Multimediów Polska, Vectry Investments, Toyi oraz Inei. 

Nowe przepisy, które dopuszczają do istniejącego w budynkach okablowania nowych operatorów, wejdą w życie 
dopiero wtedy, gdy właściciele infrastruktury będą na to gotowi. 

Projekt przewiduje udostępnienie operatorowi – biorcy odcinków kabli istniejących już w budynkach. Opłaty 
instalacyjne i miesięczne będą wyznaczane przez samych operatorów za pomocą narzędzia przygotowanego przez 
regulatora. 

W uzasadnieniu decyzji UKE podaje, że „zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na brak praktyki 
udostępniania kabli telekomunikacyjnych, co może bezpośrednio wpływać na brak zapewnienia skutecznej 
konkurencji”. 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-05-20 24,84 24,10 24,78 -1,03% 5,65 

2019-05-21 25,16 24,48 25,16 -3,13% 7,97 

2019-05-22 26,30 24,62 26,16 3,97% 13,07 

2019-05-23 26,00 25,10 25,34 1,53% 6,26 

2019-05-24 25,28 24,52 25,08 1,23% 7,48 
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15 – 29 sierpnia 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2019 r. 

29 sierpnia 2019 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. 

24 października – 7 listopada 
2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2019 r. 

7 listopada 2019 r. Raport kwartalny za III kw. 2019 . 
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