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Orange Polska: domy jednorodzinne zapłacą o 14,99 zł więcej za FTTH 
Autor: Urszula Zielińska 

Rzecznik Orange Polska poinformował, że od 26 lipca br. operator dolicza do umów na stacjonarny dostęp 
światłowodowy, które są realizowane w domkach jednorodzinnych opłatę 14,99 zł miesięcznie. Dodatkowa opłata wynika 
z wyższych kosztów budowy i utrzymania łączy w domkach jednorodzinnych w porównaniu z zabudową wielorodzinną. 
Ponadto telekom zadeklarował, że chce aby ok. 10% nowych inwestycji światłowodowych dotyczyła domków 
jednorodzinnych. 

Analitycy oceniają taki ruch jako racjonalny, biorąc pod uwagę że klienci w tym segmencie często długo czekają na 
wysokiej jakości infrastrukturę stacjonarną.  

Ceny dla abonentów różnicuje także konkurująca z operatorem Netia i informuje, że w najbliższych dniach ogłosi nową 
ofertę dla domków jednorodzinnych.  

Również zdaniem prezesa Inei różnicowanie cen detalicznych w zależności od lokalizacji ma sens, m.in. z uwagi na 
wysokie koszty zajmowania pasa drogowego pod infrastrukturę na terenach budownictwa jednorodzinnego, jednak  ta 
spółka  tego nie robi. 

Parkiet 
3 sierpnia 2018 r. 
 

UKE: 1,73 mld zł za rezerwację 800 MHz 
Autor: ZIU 

Urząd Komunikacji Elektronicznej („UKE”) przygotował projekt rezerwacji częstotliwości 800 MHz dla Sferii, spółki 
pośrednio zależnej od Cyfrowego Polsatu. Zaproponowana przez UKE cena 15-letniej prolongaty pasma wynosi  
1,73 mld zł.  

Według analityków, Cyfrowy Polsat nie zdecyduje się ponieść takiego wydatku, który jest na poziomie połowy rocznej 
EBITDA grupy. 

Branżowe konsultacje projektu rezerwacji potrwają do 31 sierpnia br. Jeśli Sferia nie odbierze rezerwacji, pasmo wróci do 
puli i UKE będzie mógł je ponownie wystawić na sprzedaż.  

 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-07-30 23,90 23,44 23,68 0,42 5,95 

2018-07-31 23,90 23,40 23,76 0,34 6,95 

2018-08-01 23,88 23,36 23,78 0,08 5,31 

2018-08-02 23,78 23,42 23,54 -1,01 3,79 

2018-08-03 23,70 23,26 23,54 0,00 5,71 
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Kalendarz inwestora 

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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