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Rzeczpospolita 
10 października 2017 r. 

 

UKE chce nałożyć kajdany kablówkom 
Autor: Urszula Zielińska 

Regulator rynku próbuje wymusić na operatorach współpracę i inwestycje w światłowody. Marcin Cichy, prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zapowiedział plan regulacji operatorów kablowych od 2018 r.  

Według UKE 1,7 mln gospodarstw domowych obsługiwanych przez kablówki nie ma szansy skorzystać z dostępu 
światłowodowego, który według Cichego jest technologią przyszłości. UKE obserwuje duże problemy we współpracy 
dużych operatorów z lokalnymi ISP i podkreśla, że potrzebny jest model pozwalający maksymalizować zyski i 
przenieść część zapału inwestycyjnego poza duże aglomeracje miejskie. 

Pierwszą usługą regulowaną, której obowiązek świadczenia może pojawić się w Polsce, jest hurtowy dostęp do 
internetu (tzw. Bitstream Access, BSA), a kolejną będzie uwolnienie pętli lokalnej (LLU). Jednak przede wszystkim 
UKE przygotuje ofertę ramową dostępu do infrastruktury pasywnej kablówek: studzienek, słupów, którymi biegną 
łącza. 

telko.in 
12 października 2017 r. 

Plus na razie nie zmienia oferty roamingowej 
Autor: Łukasz Dec 

Polkomtel, operator sieci Plus, zadeklarował dzisiaj, że na razie nie planuje zmian w bieżącej ofercie roamingowej. 
Oświadczenie ma związek z pojawieniem się informacji, że operator uzyskał od Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
prawo do tzw. dopłat do usług roamingowych, czyli w praktyce prawo odstępstwa od ściśle rozumianej zasady 
roam-like-at-home. 

Pośród operatorów infrastrukturalnych o takie prawo wystąpił również Play. Niewykluczone, że zrobią to również 
Orange i T-Mobile. 
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Komunikat prasowy 
10 października 2017 r. 
 

Kibice nie zawiedli. Zestawienie oglądalności wszystkich spotkań eliminacji do Mundialu w Rosji w Polsacie i 
Polsacie Sport 

Piłka nożna to w Polsce wciąż sport numer jeden, a kibice grającej skuteczny i efektowny futbol, reprezentacji Polski 
nie zawodzą. 10 spotkań eliminacji do Mundialu Rosja 2018 w Polsacie i Polsacie Sport obejrzało średnio w sumie 
niemal 74 miliony widzów. 

Największą telewizyjną widownię miał ostatni, decydujący o awansie mecz z Czarnogórą. Na obu antenach spotkanie 
oglądało niemal 9,5 miliona widzów. Najmniejszą zgromadził wyjazdowy mecz z Armenią – prawie 6 milionów 
widzów. 

Wśród najlepszych wyników pod względem oglądalności spotkań eliminacji do Mundialu w Rosji znalazły się jeszcze 
mecze Rumunia – Polska (ponad 8,5 miliona) czy Polska – Rumunia (niemal 8 milionów). W trakcie emisji wszystkich 
spotkań reprezentacji Polski, Polsat był liderem w obu grupach audytoryjnych,, a udziały obu anten często 
oscylowały wokół 50% co oznacza, że mecze oglądał zazwyczaj co drugi widz oglądający w tym czasie telewizję. 

Poniżej zestawienie oglądalności wszystkich spotkań reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata - 
Rosja 2018 (anteny Polsat i Polsat Sport): 
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udział w grupie 4+ udział w grupie 16-49 oglądalność w milionach 

Kazachstan - Polska 45% 48,3% 6,1 

Polska - Dania 43,7% 47,2% 7,1 

Polska - Armenia 43,9% 49,9% 7,2 

Rumunia - Polska 51,7% 56,2% 8,5 

Czarnogóra - Polska 46,2% 50,8% 7,7 

Polska - Rumunia 55,3% 61,35% 8 

Dania - Polska 44,64% 49,7% 6,6 

Polska - Kazachstan 45,1% 50,5% 7 

Armenia - Polska 44,15% 50,8% 5,9 

Polska - Czarnogóra 59% 64% 9,5 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2017-10-09 25,84 25,50 25,59 0,47% 6,58 

2017-10-10 25,78 25,11 25,11 -1,88% 7,01 

2017-10-11 25,70 25,32 25,40 1,15% 16,25 

2017-10-12 25,80 25,40 25,60 0,79% 30,36 

2017-10-13 25,78 25,45 25,55 -0,20% 3,55 

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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