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Telko.in, 7 września 2022 r.

Autor: Marek Jaślan

Raport: opóźnienie aukcji 5G obniża potencjał cyfrowy Polski

Z raportu „Stan cyfryzacji Polski na tle regionu" przygotowanego przez fundację Digital Poland oraz Microsoft i zaprezentowanego w ubiegłym tygodniu podczas 

konferencji ekonomicznej w Karpaczu wynika, że Polska wypada znacznie lepiej niż inne państwa regionu Europy Środkowo-Wschodnie pod względem 

cyfryzacji usług publicznych, natomiast gorzej w zakresie poziomu umiejętności cyfrowych wśród ogółu społeczeństwa oraz infrastruktury cyfrowej. 

Raport został opracowany na podstawie Digital Futures Index, obrazującego aktualny poziom cyfryzacji danego kraju w oparciu o 55 wskaźników 

podzielonych na pięć kategorii: cyfryzacja biznesu, cyfryzacja sektora publicznego, infrastruktura cyfrowa, gospodarka cyfrowa oraz kapitał ludzki. 

Ogólny poziom rozwoju cyfrowego Polski wyniósł 98%, czyli 2 punkty procentowe poniżej średniej przyjętej dla krajów rejonu Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska zajęła wysokie miejsca w rankingu pod względem cyfryzacji usług publicznych (+45 p.p. powyżej średniej) i cyfryzacji sektora edukacji (+18 p.p. 

powyżej średniej). Z kolei słabszą pozycję w rankingu zajęła w takich obszarach jak aktywność kobiet w sektorze technologii (-26 p.p. poniżej średniej), 

odsetek studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne (-24 p.p. poniżej średniej) czy kierunki ścisłe (-38% poniżej średniej). Mimo to, Polska staje 

się znaczącym dostawcą usług informatycznych zarówno dla krajów Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych czy Norwegii.

– Mamy solidne podstawy do tego, by Polska stała się liderem w regionie, jeśli chodzi o gospodarkę cyfrową. Konieczne jest jednak konsekwentne 

wdrażanie strategii, umożliwiających dalszą cyfrową transformację gospodarki, której kręgosłupem powinna być infrastruktura telekomunikacyjna – sieć 

światłowodowa oraz mobilna sieć 5G  – uważa Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.
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Polsatnews.pl, 7 września 2022 r.

Innowacyjne plany Grupy Polsat Plus i ZE PAK na transformację energetyczną

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Grupa Polsat Plus oraz spółka ZE PAK zaprezentowały swoje innowacyjne plany oraz działania podjęte 

w obszarze transformacji energetycznej.

Działa już największa obecnie w Polsce farma fotowoltaiczna w Brudzewie (kolejne są w fazie powstawania), 2 bloki biomasowe w Koninie (każdy po 50 MW) 

i rozpoczęły się pierwsze projekty farm wiatrowych na lądzie. W planach Grupy Polsat Plus i ZE PAK jest produkcja zielonego wodoru i stworzenie całego 

łańcucha gospodarki wodorowej (między innymi skonstruowany został już pierwszy polski autobus wodorowy – NesoBus). Aktywną rolę w promocji tych 

zmian rzecz klimatu i czystego powietrza odgrywają Telewizja Polsat oraz Stowarzyszenie Program Czysta Polska.

- Chcemy dostarczać Polakom tanią, czystą, zieloną energię. I chcemy to zrobić szybko. Stąd nasze plany transformacji ZE PAK, który od siedmiu dekad 

dostarcza prąd, są super istotne. Realizujemy dwa strategiczne cele: odejście od węgla brunatnego i przejście w tanią, czystą, zieloną energię i niezależność 

paliwową. Inwestujemy w pełny łańcuch wartości zielonego wodoru. (…) chodzi o to, że jak mamy czystą i tanią energię, możemy produkować zielony wodór, 

transportować go, mieć stacje tankowania. I dzisiaj pokazywaliśmy nasz wodorowy autobus, NesoBus który powstał w Polsce - powiedział Maciej Stec, 

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus i Członek Rady Nadzorczej ZE PAK.

- Czysta energia, zielona energia to przyszłość. Musimy się na tych zadaniach skupić. Już abstrahując od cen i problemów energetycznych na dzień 

dzisiejszy - zielona, czysta energia to jest przyszłość nasza i naszych dzieci - podkreślił Stanisław Janowski, prezes Zarządu Telewizji Polsat oraz 

Stowarzyszenia Program Czysta Polska.



Biuletyn Relacji Inwestorskich 29/2022

Przegląd prasy

4

Wirtualnemedia.pl, 8 września 2022 r.

Autor: masz / pap

Cyfrowy Polsat z tytułem Firmy Roku 31. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. "Zygmunt Solorz 

wszystko to robi pod polską flagą”

Cyfrowy Polsat uzyskał wyróżnienie „Firma Roku” na 31. Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

W uzasadnieniu tej decyzji podkreślono nie tylko osiągnięcia biznesowe spółki i całej Grupy Polsat Plus, lecz również inicjatywy

społeczne i charytatywne realizowane zarówno przez Cyfrowy Polsat, jak i jego założyciela – Zygmunta Solorza.

W laudacji rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Piotr Wachowiak powiedział m.in., że „inicjatywy Polsatu w tej sferze 

czynią z tej firmy absolutnie wyjątkowy podmiot na tle polskich przedsiębiorstw”. Podkreślił także, że Grupa Polsat Plus, działająca 

w obszarze mediów, telekomunikacji oraz w energetyce, jest obecnie jedną z największych prywatnych firm w Polsce.
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Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-09-05 19,54 19,00 19,30 - 1,03 5,29

2022-09-06 19,46 18,37 18,37 - 4,82 10,49

2022-09-07 18,57 18,00 18,26 - 0,60 9,99

2022-09-08 19,32 18,44 18,85 3,23 14,01

2022-09-09 19,46 18,76 19,25 2,12 8,60
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Data Wydarzenie

5 - 6 września 2022 19th Emerging Europe Investment Conference - Pekao, Warszawa

20 września 2022 Dzień dywidendy 

26 października – 9 listopada 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2022 r.

9 listopada 2022 Raport kwartalny za III kw. 2022 r.

15 grudnia 2022 Wypłata dywidendy 


