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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

17.08 Parkiet: Komisja Europejska szykuje nowy plan 

Autor: ziu 

Według doniesień agencji Reutera Komisja Europejska pracuje nad 
nowymi regulacjami dot. rynku cyfrowego, które przewidują m.in. 
koordynowanie dystrybucji radiowego spektrum oraz wydłużenie 
okresu obowiązywania rezerwacji częstotliwości do 25 lat. Bruksela 
miałaby możliwość ingerowania w warunki przydziału rezerwacji oraz 
w zasady współdzielenia pasma. Plan KE przewiduje także 
dobrowolną możliwość organizacji międzynarodowych aukcji 
częstotliwości i wydawanie rezerwacji pasma dla wielu krajów. 

Celem nowych zasad jest stymulacja inwestycji w infrastrukturę 
telekomunikacyjną poprzez stworzenie stabilnego i przewidywalnego 
środowiska dla biznesu. Nowy pakiet zasad dla rynku cyfrowego 
miałby zostać przyjęty do 2018 r.  

KE planuje postawić nowe cele internetowe krajom członkowskim. 
Do 2025 r. wszystkie przedsiębiorstwa, szkoły, centa naukowe, 
szpitale mają uzyskać dostęp do internetu o minimalnej 
przepustowości 1 Gb/s, regiony miejskie i główne szlaki 
transportowe mają mieć nieprzerwany zasięg technologii 5G, a 
wszystkie gospodarstwa domowe mają mieć dostęp do łączy nie 
wolniejszych niż 100 Mb/s. 
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

Puls Biznesu: Polisy Ergo Hestii w salonach Plusa 

Autor: MGA 

Polkomtel i Cyfrowy Polsat wchodzą na rynek 
ubezpieczeniowy. Produkty dostarcza im sopocka Ergo 
Hestia, wyłoniona w cieszącym się dużym zainteresowaniem 
przetargu. Ubezpieczenia są sprzedawane pod marką „JA+ 
Ubezpieczenia”. Jest to kolejny etap rozwoju programu 
smartDOM. W ofercie ubezpieczeniowej są: ubezpieczenie 
mieszkania, pełen pakiet polis komunikacyjnych oraz 
tradycyjne ubezpieczenia.  

W marcu Polkomtel nawiązał współpracę z Benefią w 
zakresie polis komunikacyjnych w kanale mobilnym. 

 

 

18.08 Rzeczpospolita: Jak odzyskać pieniądze zostawione w komórce 

Autor: Urszula Zielińska 

UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie 
niewykorzystanej kwoty doładowania pozostającej na koncie 
użytkownika telefonii na kartę po upływie ważności konta. Jest 
prawdopodobne, że w 2017 r. grupa osób, której ten problem może 
dotyczyć, znacząco się rozszerzy, ponieważ operatorzy będą musieli 
wyłączyć niezarejestrowane karty SIM, nawet z ważnym 
doładowaniem i kontem.  

W oparciu o przeprowadzoną analizę praktyk operatorów 
telekomunikacyjnych w segmencie telefonii na kartę Urząd 
Komunikacji Elektronicznej ocenił, że telekomy, wbrew 
wcześniejszym rekomendacjom, stosują zbyt krótkie terminy 
ważności konta. UKE skrytykował branżę za to, że nie wprowadziła 
mechanizmu zwrotu niewykorzystanych środków zgromadzonych na 
koncie.  

Dziennik Gazeta Prawna: Była podwyżka, będzie kara. UOKiK uderzył 
w UPC 

Autor: Patryk Słowik 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w 
sprawie niewłaściwie sformułowanych klauzul umownych. Uznał, że 
UPC - czołowy na polskim rynku operator kablowy - bezprawnie 
informowało konsumentów o podwyżce opłat abonamentowych za 
internet.  
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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

18.08 UPC będzie musiało zapłacić karę ponad 800 tys. zł oraz zwrócić 
abonentom niezgodnie z prawem pobrane kwoty. Decyzja jest 
nieprawomocna, a przedsiębiorcy przysługuje od niej skarga do sądu. 
UOKiK wcześniej zapowiadał, że będzie częściej w ramach 
nakładanych kar zobowiązywał przedsiębiorców do rekompensaty 
publicznej, czyli np. zwrotu pieniędzy konsumentom. 

19.08 Parkiet: Dodatkowe usługi pomagają zatrzymać klientów 

Autor: ziu 

P4, operator sieci Play, dołączył do oferty abonamentowej nową 
usługę telewizyjną pod marką Play Now. Nowa usługa obejmuje na 
start kilkadziesiąt różnie spakowanych kanałów, które można oglądać 
przez internet na maksymalnie trzech urządzeniach jednocześnie. 
Część kanałów P4 doda do abonamentu każdemu nowemu 
klientowi, nie podnosząc wysokości miesięcznych opłat. Transfer 
danych wykorzystanych na potrzeby telewizji nie będzie pomniejszać 
puli zawartej w abonamencie. Zdaniem Konrada Księżopolskiego, 
analityka Haitong Bank, dodatkowe usługi mogą być Playowi 
potrzebne, ponieważ w ostatnim czasie bilans przenosin numerów 
do tej sieci jest mniejszy. Operatorzy telekomunikacyjni dzięki 
pakietyzacji usług i wychodzeniu poza główny biznes starają się silniej 
związać ze sobą klientów.  
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Komunikat prasowy 
17 sierpnia 2016 r. 

JA+ Ubezpieczenia - Specjalna oferta ubezpieczeń dla klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu 

Grupa Cyfrowy Polsat we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia wprowadziła nową 
propozycję dla swoich klientów. „JA+ Ubezpieczenia” to pakiet produktów ubezpieczeniowych zaprojektowany przez 
ERGO Hestię specjalnie dla nowych lub obecnych klientów Plusa lub Cyfrowego Polsatu. 

„JA+ Ubezpieczenia” to kolejny etap rozwoju naszego flagowego programu smartDom. Cały czas pracujemy nad 
dodatkowymi korzyściami dla klientów, którzy wybierają nasze usługi” - mówi Justyna Kulka, Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Ofertą Plusa i Cyfrowego Polsatu.  

Program smartDom pozwala na korzystne łączenie wielu usług takich jak telefonia komórkowa i stacjonarna, Internet 
LTE, telewizja satelitarna, energia elektryczna czy usługi finansowe, dzięki czemu można płacić mniej za domowe 
rachunki i uzyskiwać duże oszczędności. Teraz został on poszerzony o ubezpieczenia. To pierwsza tego typu oferta na 
polskim rynku.  

Od 17 sierpnia klientom Plusa i Cyfrowego Polsatu oferowane są trzy rodzaje ubezpieczeń: majątkowe, komunikacyjne 
i podróżne. 

Więcej>>http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/ja-ubezpieczenia-specjalna-oferta-ubezpieczen-dla-klientow-cyfrowego-
polsatu-plusa 
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2016-08-16 24,30 24,02 24,30 0,04% 6 446 

2016-08-17 24,18 23,89 23,89 -1,69% 3 910 

2016-08-18 24,09 23,82 24,09 0,84% 2 955 

2016-08-19 24,18 23,94 24,08 -0,04% 2 921 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

11 – 25 sierpnia 2016 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2016 r.  

25 sierpnia 2016 r. 

Publikacja wyników rocznych za I półrocze 2016 r.  

Harmonogram publikacji: 

7:00                    Publikacja raportu półrocznego w systemie ESPI 

8:00                    Publikacja raportu półrocznego na naszej stronie internetowej         
                            http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow  

10:00                  Spotkanie z inwestorami i analitykami (Radisson Blu Centrum Hotel, sala Polonia 3, piętro 1,       
                            ul. Grzybowska 24, Warszawa) 

12:00                  Spotkanie z dziennikarzami 

16:00 (CET)        Telekonferencja z inwestorami i analitykami 

Szczegóły telekonferencji: 

Data:                          25 sierpnia 2016 r. 

Godzina:                   16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 10:00 (Nowy Jork) 

Numer telefonu:     +44 203 043 2440 (międzynarodowy); 

                                   22 295 35 28 (Polska) 

Kod konferencji:      60842495#  

Aby śledzić prezentację podczas telekonferencji na dedykowanej platformie, należy kliknąć na poniższy link, a 
następnie zalogować się jako uczestnik telekonferencji podając imię i nazwisko.  

https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=135303326
&PIN=60842495 
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