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Europosłowie zaostrzyli dyrektywę dla telekomów 
Autor: Urszula Zielińska 

Unijna Komisja ITRE (Przemysłu, Badań Naukowych i Energii) przyjęła treść dyrektywy wprowadzającej nowe 
przepisy dla branży telekomunikacyjnej w Europie. Chodzi o tzw. European Electronic Communications Code, czyli 
europejski kodeks łączności elektronicznej. 

Dyrektywa zaproponowana przez Komisję Europejską w 2016 roku ma stworzyć warunki do inwestycji w sieci 
telekomunikacyjne nowej generacji - gigabitowe i 5G. Dla największych europejskich operatorów dokument miał być 
szansą na uzyskanie korzystniejszych warunków inwestycyjnych, przede wszystkim wówczas, gdy realizują takie 
projekty razem. Poprawki ITRE jednak eliminują zwolnienie z regulacji sieci budowanych wspólnie z udziałem 
operatora o znaczącej pozycji.  

Choć pozostawiono zapisy przewidujące przydział rezerwacji częstotliwości (szczególnie tych dla sieci 5G) na 25 lat, 
to jednak regulatorzy mieliby możliwość weryfikacji, czy są one wykorzystywane efektywnie, co 10 lat. Ponadto ITRE 
opowiedziała się za zniesieniem różnic w cenach rozmów krajowych i międzynarodowych w UE.  

Telekomunikacyjny pakiet będzie teraz przedmiotem trójstronnych negocjacji Parlamentu Europejskiego, Rady UE i 
państw członkowskich. 

Rzeczpospolita 
5 października 2017 r. 
 

T-Mobile na plusie. Większym niż Play 
Autor: ziu 

Przez trzy kwartały z sieci do sieci przeniesiono w Polsce 1,54 mln numerów komórkowych – wynika z danych 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. To o jedną czwartą więcej niż przed rokiem. W III kw. operatora zmieniło 529,2 
tys. numerów.  

Koszulkę lidera stracił Play. Z bilansem 5,3 tys. numerów na plusie spadł na czwarte miejsce pod tym względem. 

Pierwszy raz w historii dodatni bilans miał T-Mobile (10,3 tys.) – zajął drugie miejsce. Pierwsze miejsce przypadło 
Premium Mobile (10,5 tys.), a trzecie Aero2 z grupy Polsatu. Największy MVNO – Virgin – stracił na czysto tysiąc 
numerów.  

 

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu   2 – 8 października 2017 
 
 



Przegląd prasy 

3 

Rzeczpospolita 
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Pierwsze wakacje z nowym roamingiem 
Autor: Urszula Zielińska 

Wirtualny operator Mobile Vikings poinformował, że od momentu wprowadzenia nowych zasad korzystania z usług 
roamingu w UE liczba wykonanych połączeń wzrosła o 47%, a ilość wykorzystanych gigabajtów w sieci wzrosła aż o 
520%. 

Wzrost wykorzystania usług w roamingu oznacza, że ceny, jakie krajowe telekomy muszą płacić zagranicznym za to, 
że Polacy używają telefonu za granicą, są często dużo wyższe niż stawki, które pobierają od konsumentów. Te straty 
sprawiają, że już dziesięć podmiotów skierowało do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wnioski o zgodę na 
pobieranie opłat wyższych niż krajowe. Są wśród nich zarówno duzi gracze, jak i mali operatorzy wirtualni. Urząd 
jeszcze nie podjął decyzji, jak postąpi. 

UKE podkreśla, że realny wpływ roamingu na wyniki telekomów będzie można poznać po zamknięciu pełnego roku 
sprawozdawczego. Jednocześnie urząd nie odnotował znacznego wzrostu ilości skarg związanych ze świadczeniem 
usług roamingu regulowanego. Według UKE 98% użytkowników miało możliwość korzystania z RLAH w te wakacje. 

Rzeczpospolita 
6 października 2017 r. 
 

Rodzi się optyczny hurtownik 
Autor: Urszula Zielińska 

Nexera – pod taką marką konsorcjum Nokii i funduszu Infracapital z grupy Prudential chce budować hurtową sieć 
szybkiego szerokopasmowego dostępu do internetu na 13 obszarach środkowej i północno-wschodniej Polski. 
Wykorzysta do tego celu 0,5 mld zł dotacji z programu „Polska Cyfrowa".  

Sieć zbudowana przez konsorcjum – podobnie jak inne sieci budowane za środków unijnych – będzie dostępna dla 
innych operatorów, chcących podłączyć na danych obszarach klientów. Wg. informacji Rzeczpospolitej, Nexera 
będzie jedynym hurtowym operatorem światłowodowej sieci dostępowej i nie planuje obsługi klientów 
detalicznych.  

Spółka odpowiedzialna za realizację projektu Nexera - Fullmer Investments nie wyklucza rozwoju przez przejęcia, ale 
szczegółów nie podaje.  

 

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu   2 – 8 października 2017 
 
 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2017-10-02 26,26 25,71 25,90 -0,19% 5,16 

2017-10-03 26,10 25,71 26,00 0,39% 6,37 

2017-10-04 26,17 25,32 25,32 -2,62% 10,64 

2017-10-05 25,81 25,41 25,70 1,50% 4,28 

2017-10-06 25,79 25,41 25,47 -0,89% 5,73 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

26 października – 9 listopada 2017 r. Okres zamknięty przez publikacją wyników za III kw. 2017 r. 

9 listopada 2017 r. Raport kwartalny za III kw. 2017 r. 
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