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Wirtualnemedia.pl

7 maja 2020 r.

Orange Polska nie zwolni pracowników, ale obetnie ich wynagrodzenia
Autor: ps

Według informacji przekazanych przez związek zawodowy „Solidarność”, Orange Polska rozpoczął ze związkiem
rozmowy na temat przyszłości zatrudnienia w firmie w związku z kryzysem spowodowanym pandemią
koronawirusa.

Proponowane zmiany dotyczą likwidacji nagrody jubileuszowej oraz zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny
w latach 2020 – 2022.

Orange Polska nie wyklucza wypowiedzenia układu zbiorowego pracy, deklarując równocześnie utrzymanie
wynagrodzenia oraz zatrudnienia z uwzględnieniem odejść dobrowolnych.

Bankier.pl

7 maja 2020 r.

Koronawirus zagonił nas przed telewizory
Autor: nmk/mok

Z badania agencji Havas dotyczącej podejścia do mediów w czasie pandemii koronawirusa w Polsce wynika,
że wzrosła popularność telewizji i portali internetowych. Trend ten utrzymuje się nawet w okresie po złagodzeniu
restrykcji.

Telewizje ogląda częściej niż przed epidemią ponad 40% ankietowanych, 20% przeznacza więcej czasu na słuchanie
radia, korzystanie z mediów społecznościowych i czytanie prasy online. W drugim miesiącu epidemii nasiliło się
korzystanie z YouTube’a, innych serwisów z wideo online i radia internetowego.

Zmianom polega także profil użytkowników mediów: telewizja pozyskuje z powrotem młodych widzów,
a w Internecie surfuje coraz więcej starszych użytkowników.
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Parkiet.com

8 maja 2020 r.

Pierwsza komercyjna sieć 5G w Polsce ruszy w poniedziałek
Autor: Urszula Zielińska

Od 11 maja 2020 blisko 900 tys. osób w siedmiu miastach: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin
i Wrocław znajdzie się w zasięgu sieci 5G Plusa (Grupa Cyfrowy Polsat). Sieć działać będzie na wykorzystywanej
przez operatora częstotliwości 2,6 GHz w paśmie o szerokości 50 MHz i w oparciu o technologię TDD.

Aktualnie sieć 5G Plusa obejmuje 100 nadajników, natomiast operator planuje uruchomić w drugim etapie 600
dodatkowych nadajników, które obejmą swoim zasięgiem ok. 2 milionów osób z Warszawy i okolic. Większość
z tych stacji ma być oddana do użytku do końca bieżącego roku.

„Częstotliwość 3,4-3,8 GHz będzie miała szersze pasmo 80 MHz i dlatego może osiągnąć wyższe szybkości, ale ma
gorsze właściwości propagacyjne. A najważniejsze jest to, że nasze pierwsze 5G w Polsce na 2,6 GHz MHz TDD
z szybkością do 600 Mb/s jest dostępne dla naszych klientów tu i teraz” – mówi cytowany w komunikacie Jacek
Felczykowski, członek zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

Sieć 5G w Plusie będzie rozwijana w przyszłości na wszelkich możliwych częstotliwościach przeznaczonych dla tej
technologii.

Uruchomienie sieci 5G w paśmie 2100 MHz zapowiadają również Play oraz T-Mobile Polska.
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Parkiet

9 maja 2020 r.

Netia zaczyna mówić o zwyżkach
Autor: Urszula Zielińska

Netia (Grupa Cyfrowy Polsat) odnotowała w I kwartale 2020 roku 323 mln zł przychodów (-1,3% r/r) i 107 mln zł
zysku EBITDA (bez zmiany r/r).

Łączna liczba usług wyniosła 1,81 mln (wzrost o 5,8 tys. k/k).

Liczba użytkowników szerokopasmowego Internetu wzrosła do 604,5 tys. (w tym 445 tys. klientów obsługiwanych
na sieci własnej), a liczba usług telewizyjnych przekroczyła pół miliona.

Telekom odnotował w okresie epidemii koronawirusa wzrost zainteresowania usługami głosowymi i szybkimi
łączami. Zdaniem Zarządu, podjęta w przeszłości decyzja o modernizacji sieci i zwiększenie parametrów
przepustowości na łączach do 1 Gb/s i więcej zaczyna przekładać się na wyniki całej organizacji.

Dodatkowo w I kwartale 2020 roku Netia dokonała kilku akwizycji i nie wyklucza dalszych zakupów.
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Komunikat prasowy

8 maja 2020 r.

Plus uruchamia pierwszą i jedyną w Polsce komercyjną sieć 5G

Blisko 900 tys. osób w 7 miastach w zasięgu 5G Plusa już od poniedziałku, dodatkowe ponad 2 mln w Warszawie i jej 
aglomeracji już wkrótce

Plus w poniedziałek 11 maja uruchomi pierwszą w Polsce sieć 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD. Sieć 100
nadajników będzie działać na obszarze 7 polskich miast - Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina i
Wrocławia. Drugim etapem rozwoju 5G Plusa w Polsce będzie objęcie zasięgiem 5G całej Warszawy oraz okolicznych
miejscowości, gdzie powstanie ponad 600 dodatkowych stacji 5G. W ofercie dostępne są już smartfony i routery 5G
obsługujące technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz, a kolejne sprzęty czołowych światowych
producentów będą sukcesywnie wprowadzane do sprzedaży w maju i czerwcu. Sieć 2,6 GHz TDD to pierwszy etap
ogólnopolskiego 5G Plusa w całej Polsce.

„To bardzo ważny moment dla naszej Grupy i naszych Klientów. Wdrażamy pierwsze komercyjne 5G dostępne tu i
teraz. 10 lat temu jako pierwsi wprowadziliśmy do polskich domów LTE. Dzisiaj, jako lider technologiczny polskiego
rynku mediów i telekomunikacji, wprowadzamy w Polsce pierwszą komercyjną sieć 5G, z której będą mogli
korzystać klienci Plusa. A Polska dołącza do państw przodujących w europejskim i światowym wyścigu
technologicznym. Cieszę się, że klienci Plusa jako pierwsi będą mogli korzystać komercyjnie z 5G, czyli najszybszego
bezprzewodowego internetu” – powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela,
operatora sieci Plus.

5G tu i teraz dla klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu - nowa jakość internetu

5G w Plusie to jeszcze wyższa szybkość – już do 600 Mb/s, lepsza stabilność połączenia, mniejsze opóźnienia w
transmisji danych oraz dużo większa pojemność sieci. Będzie można przesyłać znacznie więcej danych, dużo
szybciej i bez zakłóceń.

„Kiedy ktoś mnie pyta, co to jest 5G, odpowiadam: to nowa jakość internetu i po prostu wolność. 5G to możliwość
pełnego i swobodnego korzystania w sposób bezprzewodowy ze wszystkiego, co daje internet w dowolnym miejscu,
w jakim się znajdujemy” – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategicznych Cyfrowego Polsatu i
Polkomtela, operatora sieci Plus.
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5G w Plusie umożliwi m.in. nową jakość rozrywki w dowolnym miejscu i czasie w technologii mobilnej – np.
oglądanie filmów w ultra wysokich rozdzielczościach, transmisje sportowe, wydarzeń i programów w wysokiej
rozdzielczości (4K, a nawet 8K) czy też korzystanie z technologii cloud gaming, umożliwiającej użytkownikom
dostęp do gier komputerowych bez pobierania ich na urządzenie. 5G w Plusie to również większe możliwości
wykorzystania nowych technologii dla firm i gospodarki – internet rzeczy, inteligentne miasta, sztuczna
inteligencja, wirtualna rzeczywistość i wiele innych.

Plus – lider technologii 5G

Plus jako pierwszy i jedyny rozpoczął rozwój komercyjnej sieci 5G, wykorzystując częstotliwość 2,6 GHz, która
pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy szybkością transferu danych (do 600 Mb/s bez agregacji) i zasięgiem (czyli
szeroką dostępnością), zachowując oba parametry bardzo wysokiej jakości.

W przyszłości wraz z rozwojem sieci 5G, obecne wykorzystanie pasma 2,6 GHz zapewni lepsze pokrycie zasięgowe
niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma 3,4-3,8 GHz i pozwoli zachować przewagę na kolejnych etapach
budowy 5G związaną z możliwością agregacji (łączenia) pasm 5G.

„W pierwszym etapie budowy sieci 5G zastosowaliśmy częstotliwość 2,6 GHz TDD o szerokości pasma 50 MHz.
Pozwala to przesyłać na danej częstotliwości więcej danych przy większych szybkościach i objąć zasięgiem większy
obszar szybkim transferem danych. Dzięki temu, więcej naszych Klientów będzie mogło cieszyć się nową jakością
internetu. Częstotliwość 3,4-3,8 GHz będzie miała szersze pasmo 80 MHz i dlatego może osiągnąć wyższe
szybkości, ale ma gorsze właściwości propagacyjne. A najważniejsze jest to, że nasze pierwsze 5G w Polsce na 2,6
GHz TDD z szybkością do 600 Mb/s jest dostępne dla naszych klientów tu i teraz” – dodaje Jacek Felczykowski,
Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

Sieć 5G w Plusie będzie rozwijana w przyszłości na wszelkich możliwych częstotliwościach przeznaczonych dla tej
technologii.

„Dzięki temu stajemy się liderem technologii 5G i chcemy być nim w przyszłości” – powiedział Mirosław Błaszczyk,
Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.
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Ponad 3 mln osób wkrótce w zasięgu 5G w Plusie

Uruchomienie w poniedziałek 100 stacji w 7 miastach w Polsce to początek 5G w Plusie (pierwszy etap 900 tys.
osób w zasięgu). Równocześnie w ramach drugiej fazy wdrażania sieci 5G, rozpoczęły się prace związane z
instalacją ponad 600 dodatkowych stacji zlokalizowanych w Warszawie i okolicznych miejscowościach (ponad 2
mln osób). Dzięki temu sieć najnowszej generacji obejmie swoim zasięgiem ponad 3 miliony mieszkańców 7 miast i
aglomeracji warszawskiej. Do końca roku powstanie duża część z zaplanowanych dodatkowych 600 stacji dla
Warszawy i aglomeracji, a całość powinna zostać zakończona w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Kto może korzystać z technologii 5G w Plusie

Od 11 maja wraz z wdrożeniem komercyjnej sieci 5G w Plusie, będą mogli z niej korzystać wszyscy klienci ofert
abonamentowych sieci Plus i Cyfrowego Polsatu mieszkający w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu,
Szczecinie i Wrocławiu, którzy znajdują się w zasięgu 100 stacji 5G i posiadają sprzęt obsługujący technologię 5G z
wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz.

Oferta taryf 5G zostanie przedstawiona w najbliższym czasie. W pierwszych miesiącach transmisja danych w 5G
będzie dostępna dla Klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu promocyjnie w ramach pakietów internetowych w
aktualnie dostępnych abonamentach.

Więcej o technologii 5G w Plusie

Prace związane z zainstalowaniem nadajników 5G dostarczonych przez firmę Ericsson na 100 stacjach bazowych w
7 polskich miastach zostały zakończone w marcu. W kwietniu infrastruktura sieci najnowszej generacji przeszła
pomyślnie wymagane testy.

Pierwsza komercyjna sieć 5G została wdrożona w najnowocześniejszej technologii, od niedawna wprowadzanej na
świecie – w paśmie 2,6 GHz o szerokości 50 MHz TDD (Time Division Duplex). TDD pozwala na realizację transmisji
danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji
downlink/uplink.
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Jeśli sieć operatora porównamy do autostrady, po której przemieszcza się ruch, to samo działanie innowacyjnej
technologii TDD wykorzystywanej w Plusie można porównać do sposobu zarządzania tym ruchem: na nowoczesnej
autostradzie – zamiast tłoczyć się w kolejkach na bramkach, w piątek wieczorem otwieramy 4 pasy autostrady np. z
Łodzi do Gdańska, a w niedzielę 4 pasy jadą w odwrotnym kierunku. Z kolei na zwykłej autostradzie, gdy w jednym
kierunku jest korek to w drugą stronę ruch jest minimalny i nic nie da się z tym zrobić – tak działa obecnie
stosowana w innych sieciach technologia FDD.

W pełni funkcjonalna sieć 5G będzie działać w oparciu o architekturę non-standalone (NSA), zintegrowaną z
infrastrukturą LTE – do budowy sieci najnowszej generacji Grupa Cyfrowy Polsat wykorzystała posiadane maszty,
na których zostały zainstalowane nadajniki 5G.

Następne kroki to budowa sieci na innych częstotliwościach oraz wprowadzanie dodatkowych technologii, dzięki
którym będzie można jeszcze szybciej i bardziej komfortowo korzystać z sieci.
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Data
Kurs 

maksymalny 
(PLN)

Kurs 
minimalny 

(PLN)

Kurs 
zamknięcia 

(PLN)

Zmiana kursu 
(%)

Wartość 
obrotu

(mln PLN)

2020-05-04 26,20 24,66 24,80 -2,97 14,99

2020-05-05 25,40 24,80 25,20 1,61 7,56

2020-05-06 25,30 24,50 24,50 - 2,78 21,28

2020-05-07 24,74 24,16 24,28 - 0,90 10,04

2020-05-08 25,48 24,52 24,72 1,81 7,65

2020-05-11 25,24 24,20 24,20 - 2,10 7,80
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30 kwietnia – 14 maja 2020 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2020 r.

14 maja 2020 r.

Publikacja wyników za I kw. 2020 r.

Harmonogram publikacji:

7:00 Publikacja raportu kwartalnego w systemie ESPI

8:00 Publikacja raportu kwartalnego oraz dodatkowych materiałów na naszej stronie internetowej

http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow

10:00 Spotkanie online z inwestorami i analitykami 

16:00 Telekonferencja z inwestorami i analitykami

Szczegóły telekonferencji:

Data: 14 maja 2020 r. 

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

Numer telefonu: +44 207 194 3759 (międzynarodowy)

22 583 9021 (Polska)

Kod telekonferencji: 59448618#

Telekonferencja odbędzie się w języku angielskim.

Z myślą o poprawie jakości komunikacji wprowadziliśmy możliwość śledzenia prezentacji podczas 
telekonferencji

na dedykowanej platformie. W celu uzyskania dostępu do platformy, należy kliknąć TUTAJ, a następnie 
zalogować się jako uczestnik telekonferencji podając imię i nazwisko. Kod PIN nie jest wymagany podczas 
logowania do platformy.

Następnego dnia (15 maja) zapis audio telekonferencji będzie dostępny na stronie korporacyjnej Cyfrowego 
Polsatu pod adresem http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie/prezentacje. 

19 – 21 maja 2020 r. GS CEEMEA TMT Conference Calls Series

25 maja 2020 r. CPS: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow
https://cyfrowypolsat.anywhereconference.com/?Conference=418883900&PIN=38769563&UserAudioMode=DATA
http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie/prezentacje

