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Play spóźnia się z budową sieci 800 MHz  
Autor: Urszula Zielińska 

Na początku lipca Urząd Komunikacji Elektronicznej („UKE”) podsumuje realizację zobowiązań inwestycyjnych 
operatorów mobilnych, którzy wygrali bloki pasma 800 MHz w aukcji LTE z 2015 r.  

W aukcji operatorzy wydali na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2600 MHz łącznie 9,2 mld zł, w tym T-
Mobile Polska – ok. 4,2 mld zł,  Orange Polska – ok. 3,2 mld zł, Play – ok. 1,7 mld zł, a Grupa Cyfrowy Polsat – ok. 156 mln 
zł (nie ubiegała się o blok 800 MHz, ponieważ już go posiadała).  

W przypadku pasma 800 MHz, zobowiązania operatorów dotyczą m.in. budowy sieci we wskazanych przez UKE gminach 
w ciągu czterech lat od otrzymania rezerwacji, przy czym weryfikacja postępów prac następuje zarówno po dwóch, jak i 
trzech latach.  

Orange Polska i T-Mobile informowały już, że wypełniają swoje zobowiązania. Natomiast z wypowiedzi rzecznika UKE 
wynika, że spółce Play nie uda się terminowo wypełnić części zobowiązań na rok 2018. 

UKE nie precyzuje skali naruszenia. Rzecznik UKE wskazał jednak, że Play sygnalizował niezależne od operatora trudności 
w rozbudowie sieci i deklaruje wypełnienie swoich zobowiązań. Rzecznik podkreślił także, że UKE stara się wspierać 
telekomy w realizacji zobowiązań, m.in prosząc lokalne władze o wsparcie działań operatorów zmierzających do rozwoju 
infrastruktury telekomunikacyjnej. 

rpkom.pl 

26 czerwca 2018 r. 

 

Neutralność sieci w Polsce - pierwsze sprawozdanie UKE  
Autor: Marta Rzeźnicka    
Urząd Komunikacji Elektronicznej  („UKE”) opublikował sprawozdanie dotyczące wdrożenia w Polsce unijnej regulacji w 
zakresie otwartego internetu za okres od maja 2017 r. do kwietnia 2018 r.  

Według UKE, wszyscy dostawcy internetu przystosowali swoje oferty do powyższego Rozporządzenia, jednak istnieją 
nadal kwestie, które będą wymagały weryfikacji. 

Należą do nich: sposób informowania o prędkości oferowanych usług, sposób świadczenia usług specjalistycznych, które 
powinny zachowywać  zasadę neutralności sieci, oraz sposób oferowania usług typu "zero rating",  w ramach których 
dostęp do niektórych rodzajów treści jest objęty stawką zerową, również po przekroczeniu wskazanych w umowie 
abonamentowych limitów pakietów danych. 
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UKE zapowiedział  także, że uruchomienie certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu, 
którego dostawcą została wybrana firma V-Speed, nastąpi pod koniec 2018 roku i będzie poprzedzone projektem 
pilotażowym zaplanowanym na III kwartał br.  

money.pl 

28 czerwca 2018 r. 

 

UKE: Liczba kart SIM w bazach operatorów spadła do 53,3 mln na koniec 2017 r.  

Z raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2017 r. przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 
wynika, że na koniec 2017 r. liczba kart SIM wyniosła 53,3 mln (- 0,2 mln r/r), co przełożyło się na nasycenie usługami 
telefonii mobilnej na poziomie 138,6% (- 5,6 p.p. r/r). 

Kluczowym wydarzeniem na rynku było wprowadzenie zasady 'Roam Like At Home'. Wprowadzenie obowiązku rejestracji 
kart przedpłaconych skutkowało znacznym spadkiem klientów tych usług (-22,3 p.p. r/r) na korzyść klientów 
abonamentowych, którzy stanowili prawie 65% wszystkich użytkowników telefonii mobilnej. 

Równocześnie wzrosła liczba kart przeznaczonych do komunikacji M2M (+14 p.p. r/r) do poziomu 2,8 mln.  

Rynkowe udziały operatorów mobilnych pod względem liczby użytkowników wyniosły:  P4 -30%, Orange Polska - 27%, 
Polkomtel - 19,7% i T-Mobile Polska - 19,1%, przy czym tylko operator P4 odnotował wzrost w zakresie liczby 
użytkowników.  

Pod względem uzyskanych przychodów rynkowe udziały wyniosły:  Polkomtel - 27,6%, Orange Polska - 26,5%, P4 - 23,4% 
oraz T-Mobile Polska - 19,7%. Udział każdego z czterech głównych graczy spadł na rzecz pozostałych firm, które uzyskały 
wynik 2,8%.  

Udziały w rynku przychodów z transmisji danych wyniosły: Orange Polska – ok. 40% ,P4 - 27,3%, T-Mobile Polska -  26%, 
Polkomtel – ok. 7%.  
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UKE: wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce nie rośnie 
Autor: Tomasz Świderek 

Z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że wartość  rynku telekomunikacyjnego w 2017 r. wyniosła, 
podobnie jak w 2016 r., ok. 39,5 mld zł. 

Wartość rynku dostępu do internetu wyniosła 4,7 mld zł (- 0,2 mld zł r/r), w tym: modemy działające w sieciach 
mobilnych - 1,7 mld zł,  modemy kablowe -  0,9 mld zł, łącza xDSL - 1 mld zł, a łącza FTTH - blisko 0,4 mld zł.  

Wartość rynku telefonii stacjonarnej zmalała do 2,3 mld zł z 2,6 mld zł w 2016 r. Nieco ponad ¾ przychodów w tym 
segmencie rynku przypadało na opłaty abonamentowe. 

Przychody w segmencie telefonii mobilnej spadły do 15 mld zł (-10,5% r/r). Przychody abonamentowe zmniejszyły się o 
4,5%, z rozmów o ponad 17%, z SMS o ponad 24%, a z roamingu aktywnego o 17%. Wzrosły natomiast przychody z 
transmisji danych (o 16,4% do 3,8 mld zł) i roamingu pasywnego (o 27,9% do 201,2 mln zł). 

W rynku dostępu do internetu największy udział miały modemy telefonii komórkowej (35,1%), technologia xDSL (21,9%) 
oraz modemy kablowe (19,9%). Udział FTTH w całym rynku wzrósł z 6,2% w 2016 r. do 7,5% w 2017 r. 

Regulator zwraca uwagę na wzrost liczby użytkowników usług wiązanych. Zwiększyła się ona w ub.r. o 29 p.p. do 10,15 
mln. Najpopularniejszy pakiet to telefonia stacjonarna plus telefonia ruchoma. Korzysta z niego 60% użytkowników 
pakietów usług. Wartość rynku takich usług w ub.r. wzrosła o ponad 1 mld zł do 4,72 mld zł. 
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telko.in 

29 czerwca 2018 r. 

 

Pierwsze rozstrzygnięcia w trzecim konkursie POPC 
Autor: Tomasz Świderek 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało o pierwszych rozstrzygnięciach w III konkursie na budowę sieci 
szerokopasmowych.  

Rozstrzygnięcia dotyczą obszarów: chełmsko-zamojskiego część B1, legnicko-głogowskiego, włocławskiego część A i 
włocławskiego część B. W obszarze legnicko-głogowskim wybrano ofertę FIBEE I sp. z o.o., a w obszarach chełmsko-
zamojskim część B1, włocławskim część A i włocławskim część B - FIBEE IV sp. z o.o. Wartość dofinansowania projektów 
wynosi odpowiednio 52,7 mln zł, 50,1 mln zł, 41,2 mln zł i 34,4 mln zł. 

FIBEE IV to wspólna spółka P4, operatora sieci Play i Easyhost (spółka kontrolowana przez Macquarie Group, głównego 
właściciela operatora kablowego Inea). Głównym udziałowcem FIBEE I jest Easyhost. 

Kolejnych rozstrzygnięć w konkursie można oczekiwać w przyszłym tygodniu 

 

Forbes 

1 lipca 2018 r. 

Solorz zaszachował rywali  
Autor: Magdalena Lemańska 

Zrealizowane w ciągu ostatniego półrocza przez Cyfrowy Polsat akwizycje na rynku telekomunikacyjnym i medialnym, 
wliczając przejęcie kontroli w Netii, kosztowały ok. 1,5 mld zł. Zdaniem analityków były to posunięcia bardzo logiczne w 
świetle realizowanej przez grupę strategii rozwoju.  

Paweł Puchalski, analityk DM BZ WBK, uważa, że ostatnie zakupy w segmencie mediów, tj. nabycie trzyletnich praw do 
relacji z piłkarskiej Ligii Mistrzów oraz uzyskanie praw do relacji z europejskich lig piłkarskich w wyniku nabycia udziałów w 
Eleven Sports Network, pozwolą grupie zaoferować widzom pełny telewizyjny piłkarski pakiet sportowy.   

Według Konrada Księżopolskiego z Haitong Banku, na kupno Eleven Sports Network nie powinno się patrzeć jak na zakup 
kanałów telewizyjnych, lecz posiadanych przez nie treści. Będą one mogły być oferowane widzom na wiele sposobów, 
przy wykorzystaniu budowanej przez ostatnie lata infrastruktury mediowo-telekomunikacyjnej. Analityk zwrócił także 
uwagę, że mecze Ligi Mistrzów i najlepszych Europejskich Lig mają najwięcej kibiców w dużych miastach, w których 
infrastruktura Netii jest najlepiej rozwinięta.  
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Raport bieżący 23/2018 

28 czerwca 2018 r.  

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 28 czerwca 
2018 roku 
 
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść 
uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku. 
Załączniki: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r.(.pdf) 

 
 

Raport bieżący 24/2018 

28 czerwca 2018 r.  

 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku 

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym 
na dzień 28 czerwca 2018 roku. 

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku reprezentowane były 
ogółem 652.268.873 głosy, stanowiące 79,65% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje 
Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję 
przypadają 2 głosy. 

Załącznik: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku (.pdf) 

http://grupapolsat.pl/pl/archive/ponad-600-mbs-w-sieci-lte-plus-advanced-testy-z-uzyciem-nowoczesnych-smartfonow-platformy
http://grupapolsat.pl/sites/default/files/podjete_uchwaly_zwz_20180628.pdf
http://grupapolsat.pl/sites/default/files/podjete_uchwaly_zwz_20180628.pdf
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http://grupapolsat.pl/sites/default/files/lista_akcjonariuszy_powyzej_5_na_zwz_28062018_zalacznik.pdf
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Raport bieżący 25/2018 

28 czerwca 2018 r.  

 

Powołanie członków Rady Nadzorczej, ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie członków Komitetu 
Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy (dalej "Zgromadzenie") postanowiło, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z siedmiu 
członków oraz powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pana Józefa Birkę, Pana Roberta 
Gwiazdowskiego, Pana Marka Kapuścińskiego, Pana Aleksandra Myszkę, Pana Leszka Reksę, Pana Tomasza Szeląga 
oraz Pana Piotra Żaka. 

Życiorysy członków Rady Nadzorczej są zawarte w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. 

Ponadto, w związku z powołaniem Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie na kolejną, trzyletnią kadencję, Rada 
Nadzorcza, działając na podstawie art. 20 pkt 3 Statutu Spółki, na swym posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2018 roku 
wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Kapuścińskiego. 

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, 
powołała spośród swoich członków Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń. 

W skład Komitetu Audytu weszli: Pan Robert Gwiazdowski (Przewodniczący Komitetu Audytu), Pan Leszek Reksa 
oraz Pan Tomasz Szeląg. 

W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń weszli: Pan Tomasz Szeląg (Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń) oraz 
Pan Marek Kapuściński. 

Czytaj więcej>> 

 

http://grupapolsat.pl/pl/archive/powolanie-czlonkow-rady-nadzorczej-ukonstytuowanie-sie-rady-nadzorczej-powolanie-czlonkow


Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-06-25 23,00 22,50 22,52 -0,71 7,70 

2018-06-26 22,86 22,34 22,64 0,53 12,45 

2018-06-27 22,76 22,36 22,76 0,53 19,89 

2018-06-28 22,90 22,34 22,60 -0,70 21,55 

2018-06-29 23,28 22,54 23,14 2,39 24,11 
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Kalendarz inwestora 

28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

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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