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Przegląd prasy 

Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 

1.02 Rzeczpospolita: W pół roku telekomom ubyło 4,2 mln kart prepaid 

Autor: ziu 

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że 
na koniec grudnia 2016 r. operatorzy komórkowi w Polsce 
obsługiwali 22,446 mln telefonicznych kart przedpłaconych. W skali 
IV kw. oznacza to spadek o 2,42 mln kart, a gry weźmiemy pod 
uwagę półrocze – o 4,2 mln sztuk. Jest to efekt obowiązkowej 
rejestracji kart prepaid wynikającej z tzw. ustawy 
antyterrorystycznej.  

Ponadto GUS podał, że w skali roku segment telefonii na kartę 
skurczył się o 17,2%. Jednocześnie przybyło klientów 
abonamentowych (wzrost o 10,8%, do 32,29 mln na koniec grudnia).  

Parkiet: 40,4 mln zł za reklamy oferty z 2014 roku 

Autor: ziu 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na 
Polkomtel i Cyfrowy Polsat odpowiednio 30,7 i 9,7 mln zł 
kary za wprowadzenie w błąd konsumentów w wyniku 
zakończenia postępowania dotyczącego treści przekazów 
reklamowych spółek sprzed dwóch lat. Jak wynika z 
komunikatu UOKiK, otrzymał on skargi konsumentów 
dotyczące reklam oferty spółek pod hasłem „Power LTE – 
Internet LTE bez limitu danych”. 

Spółki nie zgadzają się z treścią zarzutów i zapowiedziały 
odwołanie się od decyzji UOKiK. Właśnie odwołaniami 
przedsiębiorstw, a następnie zmniejszaniem wymiaru 

2.02 Parkiet: Hurtowy kompromis z drogim internetem 

Autor: ziu 

Parlament Europejski i Rada UE porozumiały się co do maksymalnych 
hurtowych stawek w rozliczeniach operatorów świadczących usługi 
roamingu w UE. Była to ostatnia bariera przed wprowadzeniem 16 
czerwca 2017 r. zasady roam like at home (RLAH), zrównującej ceny 
usług telekomunikacyjnych w roamingu UE z cenami na krajowym 
rynku użytkownika. Zgodnie z porozumieniem minuta rozmowy 
wychodzącej w hurcie kosztować będzie operatora 0,032 euro, 
wiadomość tekstowa 0,01 euro, a 1 GB w połowie czerwca 7,5 euro, 
ale co roku będzie tanieć.  

Stawki te w przeliczeni na złote oznaczają spadek odpowiednio o: 
36%, 55% i 86% w porównaniu z obowiązującymi cenami hurtowymi.  
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finansowego kary kończą się zwykle decyzje prezesa urzędu 
antymonopolowego.  

Kara nałożona na Polkomtel należy do najwyższych, jaką 
jakikolwiek operator telekomunikacyjny dostał w 
analogicznej sytuacji.  

 

2.02 Z jednej strony krajowym operatorom mobilnym spadną koszty 
związane z tą usługą, z drugiej jednak będą musiały wprowadzić 
nowe niższe ceny detaliczne usług, dla których sufitem są właśnie 
stawki hurtowe.   

Kłopotem będzie pogodzenia zasady RLAH z hurtową ceną 1 GB 
mobilnej transmisji danych. Gdyby firmy chciały w 100% zastosować 
zasadę RLAH, musiałyby podyktować klientom detalicznym cenę 
przynajmniej o połowę niższą niż hurtowa i dokładać do usługi 
roamingu. Dlatego jest bardzo możliwe, że w odniesieniu do dostępu 
do internetu zasada ta nie zostanie w Polsce powszechnie wdrożona.  

3.02 Parkiet: Zamilkła 1/3 używanych kart prepaidowych 

Autor: Urszula Zielińska 

W nocy z 1 na2 lutego zgodnie z zapisami tzw. ustawy 
antyterrorystycznej operatorzy komórkowi w kraju wyłączyli 
telefoniczne karty prepaid, które nie zostały zarejestrowane. Urząd 
Komunikacji Elektronicznej poinformował, że zarejestrowanych 
zostało 68,7% kart prepaid. Jak wynika z informacji dziennika 
Rzeczpospolita, liczba ta odzwierciedla odsetek aktywnych kart 
prepaid trzech dużych telekomów (bez Orange), a nie procent 
wszystkich kart, które utrzymują w systemach. Trzeba zatem wziąć 
pod uwagę, że każdy z operatorów mógł podać dane korzystając z 
innej definicji aktywności karty.  

Operatorzy nadal prowadzą kampanie informacyjne kierowane do 
spóźnialskich i nie rezygnują z przyznawania im bonusów.   

- Segment prepaid to ok. 1 mld zł, czyli o 9% przychodów grupy i 
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3.02 17-18% przychodów segmentu mobilnego Orange Polska. W 
przypadku grupy Cyfrowy Polsat – ok. 5% całej grupy. To segment 
ważny, ale nie kluczowy. Po aktywności marketingowej operatorów 
widać, że nie jest traktowany po macoszemu, ale nie jest tajemnicą, 
że strategia telekomów zakłada przepięcie użytkownika na ofertę 
abonamentową. Jest moim zdaniem sposobem na szybkie zdobycie 
użytkownika – komentuje Konrad Księżopolski szef działu analiz w 
Haitong Banku. 

Puls Biznesu: EBI może sfinansować część sieci T-Mobile 

Autor: MEWA 

T-Mobile złożył wniosek do Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI) o sfinansowanie 250 mln EUR z szacowanych na 550 mln EUR 
inwestycji w budowę sieci 4G/LTE. Budowanie sieci LTE to nie tylko 
inwestycje w infrastrukturę mobilną, ale przede wszystkim 
rozbudowa sieci światłowodowej, łączącej stacje bazowe z siecią 
szkieletową. Tani kredyt z z EBI pomoże T-Mobile rozwijać zasięg 
sieci i zwiększać jej pojemność, Projekt jest zaplanowany na lata 
2017-2019 i ma być rozwijany w ramach sieci mobilnej NetWorkS!, 
współdzielonej przez T-Mobile z Orange Polska.  

T-Mobile wydał 4,1 mld zł na częstotliwości LTE, a 900 mln zł wydał 
w 2016 r. na budowę sieci. Nakłady inwestycyjne (capex) w tym roku 
powinny być zbliżone do ubiegłorocznego poziomu.  
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Data 
Cena 

maksymalna 
(PLN) 

Cena 
minimalna 

(PLN) 

Cena 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana ceny 
zamknięcia 

(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(tys. PLN) 
 

2017-01-30 24,56 24,22 24,49 0,00% 5 751 

2017-01-31 24,46 24,19 24,19 -1,22% 13 143 

2017-02-01 24,40 23,87 23,99 -0,83% 18 279 

2017-02-02 23,99 23,27 23,40 -2,46% 22 450 

2017-02-03 23,67 23,31 23,31 -0,38% 12 317 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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2 - 16 marca 2017 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2016 r. 

16 marca 2017 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. 


