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Parkiet 
13 listopada 2018 r. 
 

Za rok aukcja 5G? 
Autor: ZIU 

Urząd Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwo Cyfryzacji zamierzają uporządkować zasoby pasma, które mogą być 
wykorzystywane w przyszłości przez sieć 5G. Zmiany mają objąć rozdrobnione pasmo 3,4-3,6 GHz, ale również zakres 
3,6-3,8 GHz, w którym rezerwacje pasma posiadają Cyfrowy Polsat (poprzez Netię), Play Communications oraz  
T-Mobile Polska. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że państwo będzie szukało optymalnego rozwiązania, 
minimalizującego straty obecnych posiadaczy rezerwacji. Jednym z nich może być znalezienie zakresu pasma 
odpowiadającego w jak największym stopniu obecnie posiadanym zasobom.  

Utworzone szerokie bloki zasobów mają zostać wystawione ponownie w przetargu lub aukcji. Równolegle  
z porządkowaniem pasm, najpóźniej do końca 2019 roku, ma być opracowana procedura selekcyjna, która ma objąć 
przynajmniej zakresy 3,6-3,8 GHz oraz 26 GHz.  

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło również prace nad nowelizacją tzw. megaustawy. Chce tak zaprojektować 
inwestycje w 5G, aby infrastruktura sieci się nie dublowała i zachęcić operatorów do jej współdzielenia. Projekt 
nowelizacji ma zostać przekazany do konsultacji pod koniec listopada br. 

 

Rzeczpospolita 
14 listopada 2018 r. 

Play pokazał strategię na kolejne cztery lata 
Autor: Urszula Zielińska 

P4, operator sieci Play, przedstawił strategię na lata 2019-2022. Główne cele telekomu to utrzymanie pozycji numer 
jeden na rynku komórkowym oraz awans z piątego miejsca na trzecie wśród dostawców internetu. 

Podstawową technologią dla P4 pozostanie technologia mobilna, która będzie uzupełniana przez internet 
światłowodowy ofertowany na łączach wynajmowanych od innych operatorów.  

Spółka nie oczekuje tak szybkiego tempa wzrostu przychodów jak do tej pory, lecz wzrostu w tempie lidera rynku. 
Założenia zostaną przedstawione wraz z prognozą w marcu 2019 roku.  

Telekom wiąże spore nadzieje ze sprzedażą kolejnych usług, w tym płatnej telewizji, oraz rozwojem własnej sieci.  
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Money.pl 
15 listopada 2018 r. 

Gigabitowy internet napędza rozwój cyfrowej rozrywki i telewizji przyszłości 

Według raportu „Przyszłość rozrywki w dobie AI, IoT, MEC i giga conectivity”, opracowanego przez infuture 
hatalska foresight institute we współpracy z UPC Polska, telewizja i rozrywka będą się zmieniać dzięki nowym 
technologiom oraz rozwojowi internetu gigabitowego, lecz pozostaną istotną częścią naszego życia, dostarczając 
nowych doznań. 

Raport wymienia sześć obszarów, na które widoczny wpływ będzie mieć rozwój internetu gigabitowego: rozrywka 
(immersive world – np. granie i przenoszenie się do bardzo realistycznego świata online), relacje międzyludzkie 
(human inter(net)action – np. spotkania na odległość), zdrowie (digital well-being – np. relaksacyjne sesje 
medytacji online przed snem), nauka (unlimited knowledge – np. nauka anatomii poprzez wirtualną wizualizację 
organów), turystyka (digital journey – np. podziwianie Paryża z wieży Eiffla w domu przez VR) oraz kultura 
(connected culture – np. oglądanie koncertów w perspektywie 360 stopni). 

 

 

Rpkom.pl 
15 listopada 2018 r. 

Parlament Europejski przyjął EKŁE wraz z limitami cen za usługi UE 
Autor: Urszula Zielińska 

W środę Parlament Europejski przyjął zmiany związane z m.in. obniżeniem cen połączeń w ramach Unii 
Europejskiej innych niż wykonywane w roamingu. Nowe przepisy nakładają na kraje Unii Europejskiej górną granicę 
w wysokości 19 centów za minutę międzynarodowego połączenia głosowego i 6 centów za wiadomość tekstową. 
Przepisy mają zacząć obowiązywać od 15 maja 2019 roku. 

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej porusza również zagadnienie rozwoju sieci 5G. Państwa UE będą miały 
obowiązek udostępnienia spektrum radiowego dla rozwoju tej technologii, tak aby było możliwe uruchomienie 
technologii 5G w przynajmniej jednym dużym mieście w każdym państwie UE do 2020 roku. 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 
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zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-11-12 - - - - - 

2018-11-13  22,72  22,26  22,38 - 1,50  10,19 

2018-11-14  22,72  22,14  22,72  1,52  7,81 

2018-11-15  22,98  22,56  22,80  0,35  7,92 

2018-11-16  22,80  22,06  22,10 - 3,07  7,54 
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12 – 13 listopada 2018 r.  Goldman Sachs Tenth Annual CEEMEA One-on-One Conference, Londyn 

27 – 28 listopada 2018 r.  UBS, Global Emerging Markets One-on-One Conference, Nowy Jork 

4 – 5 grudnia 2018 r. WOOD’s Winter Wonderland – EME Conference in Prague 

1 – 3 kwietnia 2019 r. Raiffeisen Centrobank’s Investor Conference, Zürs 2019 
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