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Telko.in 
14 października 2019 r. 
 

 

Netia wprowadza usługę do zabezpieczania urządzeń mobilnych 
Autor: Stefan Kaczmarczyk 

Netia (Grupa Cyfrowy Polsat) rozszerzyła ofertę rozwiązań ICT dla klientów biznesowych o chmurowe rozwiązanie 
do zarządzania oraz zabezpieczania urządzeń mobilnych wykorzystywanych do celów służbowych – „Netia 
Endpoint Management”.  

Rozwiązanie to zabezpiecza aplikacje i dane na urządzeniu mobilnym, a także pozwala m.in. na oddzielenie danych 
firmowych od prywatnych. 

Cyfrowa.rp.pl 

16 października 2019 r. 

 

Prezes UKE sprzeciwił się Komisji Europejskiej w sprawie opłat 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) sprzeciwił się Komisji Europejskiej, która domaga się, aby stawki  
w rozliczeniach pomiędzy operatorami telefonii stacjonarnej (tzw. FTR) były ustalane w Polsce, tak jak w innych 
krajach Unii Europejskiej, w oparciu o koszty tzw. efektywnego operatora. 

Decyzja regulatora jest następstwem dyskusji z krajowymi operatorami i przychylenia się przez regulatora do 
argumentów telekomów, które protestowały przeciw ustanowieniu jednakowej stawki FTR dla całego rynku 
(pierwotnie Prezes UKE zamierzał obniżyć FTR ze średnio 2 groszy do 0,32 groszy). Nowe decyzje wydane przez 
Prezesa UKE nie zawierają stawek FTR, które mają być ustalone odrębnie w przyszłości, w tzw. częściowej decyzji 
administracyjnej. 

Takie podejście zostało skrytykowane przez Komisję Europejską, która dołączyła do rozmów ws. FTR organ unijnych 
regulatorów – BEREC. 

Zdaniem Komisji podejście prezesa UKE prowadzi do różnicy w rozliczeniach, ponieważ stawki w Polsce będą dużo 
wyższe (0,481 eurocenta) od zastosowanych przez innych operatorów unijnych, pobierających stawkę ustaloną  
w oparciu o koszty (0,086 eurocenta). Ponadto Komisja uważa, że wszelkie znaczne różnice w stawkach FTR  
w obrębie Unii zakłócają i ograniczają konkurencję, a także mają szkodliwy wpływ na tworzenie rynku 
wewnętrznego.  
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W opinii krajowych operatorów niższe stawki FTR w Polsce wstrzymałyby rozwój sektora telekomunikacyjnego, 
wywarłyby negatywny wpływ na konkurencyjność polskich firm telekomunikacyjnych, a jednocześnie nie miałyby 
pozytywnego wpływu na rynek detaliczny. Polski rynek różni się od innych rynków państw członkowskich, 
ponieważ działa na nim kilkuset małych i średnich operatorów, dla których stawki za zakończenie połączenia 
stanowią istotną część dochodów. 

Komisja wydała zalecenie, aby UKE wycofał się z decyzji lub je poprawił. Dała UKE czas na przygotowanie 
przejściowych stawek dla polskich operatorów stacjonarnych do końca tego miesiąca. Regulator przekazał 
dokumenty Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zajęcia stanowiska. 

Kwota wpływów zachowanych przez operatorów stacjonarnych w efekcie utrzymania dotychczasowych stawek FTR 
to około 220 mln zł w skali roku. 

Do 21 grudnia 2020 r. Polska ma wdrożyć przepisy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, które obniżają 
FTR. Na chwilę obecną wysokość nowych stawek wynikających z tych regulacji nie jest jeszcze znana.  

Puls Biznesu 
18 października 2019 r. 

Orange wygrał 12,4 mln zł 
Autor: JK 

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przesądził, że 
wysokość kary nałożonej na Orange Polska w 2012 roku przez Prezesa UOKiK wyniesie 3,9 mln zł zamiast 16,3 mln 
zł. Wyrok jest prawomocny i ostateczny. 

Spór dotyczył zbiorowych interesów konsumentów w zakresie procedur zawierania umów z klientami. UOKiK uznał, 
że Orange ograniczał klientom możliwość zapoznania się z treścią dostarczonej przez kuriera umowy przed jej 
podpisaniem oraz uniemożliwiał odstąpienie od umowy w przypadku zwrotu telefonu w stanie innym niż 
nienaruszony. 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-10-14  27,96  26,92  27,82  1,68  6,12 

2019-10-15  27,82  26,78  26,84 - 3,52  7,36 

2019-10-16  27,66  26,84  27,44  2,24  8,08 

2019-10-17  27,86  27,20  27,44  0,00  7,46 

2019-10-18  27,62  27,08  27,42 - 0,07  11,23 
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24 października – 7 listopada 
2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2019 r. 

7 listopada 2019 r. Raport kwartalny za III kw. 2019 . 

11 – 12 listopada 2019 r. Goldman Sachs Eleventh Annual CEEMEA One-on-One Conference, Londyn 
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