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Telko.in 
18 listopada 2019 r. 
 

 

Deloitte: Konsumenci na razie apatyczni wobec 5G 
Autor: Stefan Kaczmarek 

Zdaniem portalu Telko.in z badania konsumenckiego  przeprowadzonego przez firmę Deloitte („Mobile Consumer 
Survey 2019”) można wnioskować, że pomimo podejmowanych przez operatorów wysiłków trudno obecnie 
dostrzec entuzjazm u konsumentów związany z korzystaniem z sieci 5G. 

Operatorzy prezentują różne możliwości zastosowań sieci 5G, takie jak na przykład prowadzenie transmisji 
strumieniowych 8K VR czy pilotowanie dronów. Jednak wielu konsumentów nie korzysta z tego typu rozwiązań  
w życiu codziennym, a 4G w zupełności wystarcza do obsługi większości dzisiejszych aplikacji. 

Według Deloitte w przypadku 4G istniało jasne uzasadnienie biznesowe, gdyż konsumenci  potrzebowali szybszych 
prędkości pobierania danych aby przesyłać strumieniowo takie treści jak wideo i muzyka. W przypadku 5G nie 
powstała jeszcze aplikacja wystarczająco zachęcająca do korzystania z tej technologii, a do czasu jej powstania 5G 
będzie „trudno sprzedawalna”. 

Z badania wynika, że 84% konsumentów nie jest jeszcze przekonanych do płacenia dodatkowo 15 dolarów 
miesięcznie (to średnia kwota proponowana przez operatorów za usługi 5G). Konsumenci są także bardziej odporni 
na szum marketingowy wokół 5G.  

Autorzy badania stwierdzają, że  dopiero upowszechnienie się nowych technologii, takich jak wirtualna 
rzeczywistość (VR - virtual reality), oraz strumieniowe przesyłanie gier mobilnych mogą okazać się istotne dla 
zastosowania 5G.  
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PAP.pl 

18 listopada 2019 r. 

 

Zagórski: z aukcji częstotliwości 5G w 2020 r. do budżetu może trafić 4-5 mld zł 
Autor: Radosław Jankiewicz, rkj/ je/ 

Minister cyfryzacji w wywiadzie udzielonym PAP powiedział, że szacowane przez resort przychody do budżetu  
z tytułu aukcji częstotliwości dla sieci 5G w Polsce mogą wynieść nawet 4 - 5 mld zł.  Dodał, kwota zapisana  
w budżecie jest niższa, lecz ostateczna wysokość wpływów z aukcji będzie zależała od operatorów, którzy wezmą  
w nich udział. 

Aukcje częstotliwości dla budowanej w Polsce sieci 5G mają się zakończyć w połowie przyszłego roku, co oznacza, 
że środki z nich wpłynęłyby do budżetu jeszcze w 2020 roku. 

W przyszłym roku sieć 5G ma funkcjonować w jednym dużym mieście. Zdaniem ministra największe szanse na 
powstanie sieci 5G ma Warszawa, Kraków albo Łódź. Dodał również, że  "jednym z czynników decydujących jest 
głębokość rynku, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że smartfony 5G są cały czas droższe". 

Do 2020 r. Komisja Europejska chce objąć siecią 5G przynajmniej po jednym mieście w każdym kraju członkowskim, 
a do 2025 r. - wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Główne parametry sieci 5G to 1 Gb/s 
transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na metr kwadratowy 
powierzchni.  

Puls Biznesu 

18 listopada 2019 r. 

 

5G będzie miało łatwiej z polem 
Autor: MZAT 

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie 
harmonizacji dopuszczalnych w Polsce norm promieniowania elektromagnetycznego do poziomów 
obowiązujących w większości krajów Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie dopuszczalnych poziomów promieniowania, będzie 
konsultowany do końca listopada br.  

Operatorzy telekomunikacyjni apelowali o podniesienie norm, gdyż ich obecny dopuszczalny poziom, ustalony 
wiele lat temu, stanowi ograniczenie dla budowy efektywnej sieci 5G wymuszając konieczność gęstego 
rozstawienia stacji bazowych. 
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Rzeczpospolita 

19 listopada 2019 r. 

 

Orange Polska szykuje się do zwolnień  
Autor: Urszula Zielińska 

Orange Polska rozpoczął rozmowy z przedstawicielami pracowników na temat redukcji i warunków zatrudnienia w 
latach 2020-2021.  

Cykliczna, dwuletnia umowa społeczna ma określić, między innymi, liczbę osób, które będą objęte programem 
dobrowolnych odejść oraz podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. 

Skala planowanej redukcji zatrudnienia nie została ujawniona.  
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-11-18  28,90  28,26  28,90  0,63  5,59 

2019-11-19  29,00  28,50  28,70 - 0,69  6,83 

2019-11-20  28,74  28,20  28,50 - 0,70  6,81 

2019-11-21  28,68  27,94  28,66  0,56  18,93 

2019-11-22  28,78  28,40  28,60 - 0,21  6,24 

2019-11-25  28,70  27,90  28,18 - 1,47  10,44 
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3 – 4 grudnia 2019 r. WOOD's Winter Wonderland - EME Conference in Prague 2019 

27 lutego – 12 marca 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2019 r. 

12 marca 2020 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. 

30 kwietnia – 14 maja 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2020 r. 

14 maja 2020 r. Raport kwartalny za I kw. 2020 r. 

6 – 20 sierpnia 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r. 

20 sierpnia 2020 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. 

27 października – 10 listopada 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2020 r. 

10 listopada 2020 r. Raport kwartalny za III kw. 2020 r. 
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