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Rp.pl  
29 stycznia 2019 r. 
 

Burza wokół sieci 5G. Polska może skończyć bez strategii 
Autor: Urszula Zielińska 

Z nieoficjalnych wiadomości „Rzeczpospolitej” wynika, ze rząd może nie opublikować  tzw. planu dla 5G, czyli strategii 
wdrożenia sieci nowej generacji w Polsce. 

Powodem może być wzrost popularności opinii przeciwstawiających się  nadajnikom sieci nowej generacji w związku  
z ich rzekomą szkodliwością dla zdrowia z powodu promieniowania (PEM).   

Opublikowania strategii dla sieci 5G wymaga dokument przyjęty na szczeblu unijnym „5G for Europe: Action Plan” 
(„5G dla Europy: Plan działania”), zgodnie z którym kraje członkowskie powinny przygotować wspomniane strategie 
do końca 2017 roku.   

Zdaniem przedstawicieli resortu cyfryzacji plan dla 5G w Polsce nie jest konieczny, gdyż tą samą tematykę zawiera 
obecnie aktualizowany narodowy plan szerokopasmowy (NPS). 

Rp.pl  
30 stycznia 2019 r. 

T-Mobile też zaczął sprzedaż smartfonów bez abonamentu  
Autor: Marta Rzeźnicka 

T-Mobile Polska wprowadził do oferty możliwość zakupu smartfona bez abonamentu. Nowa oferta jest dostępna 
zarówno dla klientów operatora, jak i dla użytkowników innych sieci.  

Wcześniej na sprzedaż smartfonów poza abonentem dla wszystkich zdecydował się Play, natomiast Orange Polska 
wprowadził takie rozwiązanie dla klientów własnej sieci. 

T-Mobile oferuje klientom sprzedaż smartfonów ratalnie oraz jednorazowo.  
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Parkiet.com  
30 stycznia 2019 r. 
 

Mobilna telefonia zwiększa przewagę 
Autor: Urszula Zielińska 

Według wyników ankiety przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w 2018 roku znaczenie telefonii 
komórkowej ponownie wzrosło kosztem marginalizacji telefonii stacjonarnej. Już 93,1% badanych posiadało telefon 
komórkowy (+2,2 p.p. r/r), natomiast udział właścicieli telefonów stacjonarnych spadł do 9,1%.   

Udział smartfonów wśród telefonów mobilnych wzrósł do 75% (w porównaniu do ok. 70% w 2017 roku). Ponadto 
70,1% badanych korzystało z Internetu w telefonie. 

Miesięczny rachunek za mobilny dostęp do Internetu wzrósł do 44,8 zł (w porównaniu do 43,3 zł w 2017 roku), a za 
Internet stacjonarny - spadł do 51,5 zł (z 52 zł w 2017 roku). 

Z kolei miesięczny rachunek za mobilne usługi głosowe wzrósł o 1,2 zł do 49,9 zł, przy miesięcznym abonamencie 
stacjonarnym wynoszącym mniej niż 40 zł. 

Wartym odnotowania jest również wzrost zainteresowania usługami łączonymi. Obecnie aż 25% badanych posiada 
usługi konwergentne (wobec 18% w roku 2017). Średni koszt pakietu usług wynosi 103,1 zł miesięcznie. 

Telko.in  
31 stycznia 2019 r. 

Kilka miliardów z częstotliwości 5G w Polsce?  
Autor: Łukasz Dec 

Ministerstwo Cyfryzacji, odpowiadając na interpelację posłów, oszacowało koszty budowy sieci 5G w Polsce na kilka 
miliardów zł. Podstawą szacunku była aukcja częstotliwości 800/2600 MHz z 2015 roku, która przyniosła rekordowo  
wysoką kwotę 9,2 mld zł. 

Prawdopodobnie w pierwszej kolejności na potrzeby sieci 5G rozdysponowane zostaną zasoby częstotliwości  
w paśmie 3,4-3,8 GHz, co może nastąpić w przyszłym roku.  Cena jaką Play zapłacił w ostatnich latach za 2x14 MHz  
w Warszawie oraz 2x14 MHz na terenie całego kraju to w sumie 89 mln zł.  Pasmo 700 MHz, które pozostaje 
problematyczne z uwagi na zakłócenia z urządzeniami z obszaru kaliningradzkiego, zostało wycenione trzy lata temu 
przez KPMG oraz Instytut Łączności na 1,2-1,6 mld zł (bez uwzględnienia trudności z międzynarodową koordynacją 
tego zakresu). 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 
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(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-01-28  23,80  23,10  23,52  0,60  13,73 

2019-01-29  23,74  23,28  23,58  0,26  9,00 

2019-01-30  23,64  23,40  23,48 - 0,42  13,70 

2019-01-31  23,72  23,42  23,70  0,94  10,27 

2019-02-01  23,78  23,40  23,72  0,08  10,60 
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28 luty – 14 marca 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2018 r. 

14 marca 2019 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r.  

19 marca 2019 r.  PKO BP: CEE Capital Markets Conference - London 2019 

20 marca 2019 r.  Citi’s 19th Annual European & Emerging Markets Telecoms Conference, London 

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

2 – 16 maja 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2019 r. 

16 maja 2019 r. Raport kwartalny za I kw. 2019 r. 

15 – 29 sierpnia 2019 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2019 r. 

29 sierpnia 2019 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. 

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 r. 
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