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Rpkom.pl 
7 stycznia 2019 r. 
 

Własna sieć Play: ponad 7 tysięcy masztów w grudniu 2018 r. 
Autor: ZIU 

Play zrealizował swój ubiegłoroczny cel rozbudowy własnej sieci do 7 tysięcy masztów. Dzięki tej inwestycji operator 
chce zredukować koszty roamingu krajowego, czyli umów umożliwiających jego klientom korzystanie z zasięgu sieci 
innych telekomów. 

W  ciągu trzech kwartałów 2018 roku wydatki inwestycyjne Play wyniosły 510 mln zł (-3,2% r/r). Planowany budżet 
inwestycyjny operatora na 2018 rok wynosił do 800 mln zł. 

Rpkom.pl 
9 stycznia 2019 r. 

IMM: operatorzy przeznaczyli na reklamę w 2018 r. 1,1 mld zł 
Autor: Marta Rzeźnicka 

Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów wydatki reklamowe operatorów telekomunikacyjnych w trzech 
podstawowych mediach wyniosły w 2018 roku 1,1 mld zł. Stanowi to 10% wydatków wszystkich branż 
monitorowanych przez IMM. 

Około 80% budżetów reklamowych przeznaczono na zakup czasu antenowego w telewizji, ok. 18% w radiu i ok. 1-2% 
w prasie.  

Money.pl 
9 stycznia 2019 r. 
 

Rząd przyjął projekt noweli Prawa telekomunikacyjnego dotyczącego m.in. pasma 700 MHz 
Źródło: ISBnews 

Rząd przyjął projekt ustawy Prawo telekomunikacyjne, który zakłada nowe rozwiązania w zakresie gospodarowania 
częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Nowela dostosowuje również polskie 
przepisy legislacyjne do regulacji Unii Europejskiej. 

Proponowane przepisy umożliwią m.in. zmianę przeznaczenia pasma 700 MHz, jak również ogłoszenie przez Prezesa 
UKE przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości dotyczących zasobów, które będą dostępne dopiero 
w przyszłości.  
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Ponadto, nowela zakłada modyfikację zasad przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, m.in. 
wprowadzając dodatkowy warunek dot. odmowy przedłużenia rezerwacji w przypadku, gdy uniemożliwiałoby to 
realizację zobowiązań wynikających z prawa unijnego lub wiążących Polskę umów międzynarodowych.   

Zmiany umożliwią także Ministrowi Cyfryzacji zaplanowanie harmonogramu rozdysponowania niektórych zasobów 
częstotliwości zgodnie z polityką państwa, a Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej – zmianę przydzielonych 
rezerwacji częstotliwości w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności 
wykorzystywanych częstotliwości. 

 

Telko.in 
11 stycznia 2019 r. 
 

Polska wniosła o odroczenie terminu na przydział 700 MHz 
Autor: Łukasz Dec 

Zgodnie z informacjami portalu Telko.in polski rząd poinformował w grudniu ubiegłego roku Dyrekcję Generalną ds. 
Komunikacji Unii Europejskiej o konieczności przesunięcia ostatecznego terminu na przydział zasobów radiowych  
w paśmie 700 MHz.  

Zgodnie z porozumieniem przyjętym przez państwa członkowskie Unii, aktualnie obowiązujący termin przydziału,  
tj. 30 czerwca 2020 roku, może być przesunięty w przypadku przedłużającego się przenoszenia nadawców TV na inne 
pasma lub w przypadku opóźnienia w międzynarodowej koordynacji pasma – ale nie więcej niż o 2 lata. 

Polska wnioskowała o przedłużenie terminu przydziału pasma 700 MHz do końca czerwca 2022 r. Wyzwaniem są 
uzgodnienia z Rosją, która ma prawo wykorzystywać pasmo 700 MHz do innych zastosowań, niż sieci mobilne jeszcze 
przez wiele lat, a konieczność ochrony ich stacji działających w obwodzie kaliningradzkim uniemożliwia korzystanie  
z pasma przez polskich operatorów komórkowych na znacznej części kraju. 
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Parkiet 
11 stycznia 2019 r. 

Teraz UKE ureguluje sieci kablówek 
Autor: Urszula Zielińska 

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował projekty decyzji regulujących zasady współpracy z największymi 
operatorami sieci kablowych. Głównym ich celem jest usprawnienie współpracy przy korzystaniu z infrastruktury  
w budynkach.  

Szefowie telewizji kablowych w przeszłości otwarcie krytykowali plany UKE w tym zakresie. Według analityków 
regulacja utrudni konsolidację sektora.  

UKE zakłada, że projekty decyzji mogą wejść w życie w czerwcu br. 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-01-07  23,00  22,10  22,36 - 1,24  12,03 

2019-01-08  22,62  22,06  22,40  0,18  18,53 

2019-01-09  23,08  22,34  22,90  2,23  19,85 

2019-01-10  23,06  22,50  23,06  0,70  8,31 

2019-01-11  23,26  22,74  22,96 - 0,43  10,93 

Akcje Cyfrowego Polsatu 

5 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu  7 – 13 stycznia 2019 
 
 



Kalendarz inwestora 

6 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu  7 – 13 stycznia 2019 

14 marca 2019 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. (termin wstępny) 

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