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Dziennik Gazeta Prawna, 18 października 2022 r.

Autor: Elżbieta Rutkowska

Telekomy oszczędzają energię i zbierają paliwo

W dobie kryzysu energetycznego największe firmy telekomunikacyjne w Polsce starają się ograniczyć zużycie energii.

Orange Polska poinformował, że w ciągu ostatnich siedmiu lat ograniczył całkowite zużycie energii o ok. 16% (ok. 700 GWh), a emisję 

własnych gazów cieplarnianych o około 1/3. Redukcje zużycia energii prowadzą też pozostali operatorzy. Przykładowo, T-Mobile 

optymalizuje działanie klimatyzacji w stacjach bazowych, Play wdrożył inteligentne wyłączanie zasilania w modułach radiowych, a Plus 

(Grupa Polsat Plus) wykorzystuje zimne powietrze zewnętrzne do chłodzenia sprzętu (tzw. free-cooling).

Redukcji zużycia towarzyszy wzrost udziału zielnej energii. Plus od kilku lat korzysta z odnawialnych źródeł energii, z których pochodzi 

obecnie ponad 60% zużywanej energii. Docelowo Plus będzie w stanie wykorzystywać na własne potrzeby wyłącznie zieloną energię.

Jako uzupełniające źródło energii operatorzy stosują panele fotowoltaiczne. Plus instaluje je w standardzie we wszystkich nowych

inwestycjach oraz, w miarę możliwości, na budynkach już istniejących. 
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Wirtualnemedia.pl, 19 października 2022 r.

Autor: Patryk Pallus

12 proc. gospodarstw domowych z telewizją naziemną zostało ze starym standardem emisji

Według danych firmy badawczej Nielsen z września br. 12% gospodarstw domowych w Polsce nie przełączyło sygnału telewizji naziemnej 

na nowy standard DVB-T2/HEVC (tzw. refarming). Przejścia na nowy standard dokonało 82% gospodarstw, wymieniając telewizor lub 

dokupując do niego specjalny dekoder. Z kolei 6% gospodarstw zrezygnowało zupełnie z telewizji naziemnej, wybierając płatną telewizję.

Zmiana standardu nadawania na DVB-T2/HEVC objęła nadawców komercyjnych, natomiast telewizja publiczna TVP otrzymała zgodę na 

nadawanie w starym systemie do końca 2023 roku. Wnioskował o nią minister spraw wewnętrznych i administracji, motywując to wojną na 

Ukrainie.

Brak migracji do nowego standardu nadawania miał poważne skutki dla oglądalności telewizji. Od momentu rozpoczęcia refarmingu

średni zasięg dzienny telewizji naziemnej spadł poniżej zasięgu telewizji kablowej i satelitarnej, której dostępność się nie zmieniła.
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PAP Biznes, 19 października 2022 r.

Autor: epo/ ana/

Orange Polska nadal analizuje projekt infrastruktury wieżowej

Orange Polska poinformował, że nadal analizuje projekt infrastruktury wieżowej, biorąc przy tym pod uwagę niesprzyjające otoczenie 

makroekonomiczne.

Oranga Polska posiada ok. 6 tys. własnych stacji bazowych. Dzięki współpracy z T-Mobile w ramach spółki NetWorks, jego klienci mogą 

korzystać z 12 tys. stacji na zasadzie współdzielenia.

Wcześniej Orange Polska informował, że jednym z rozważanych scenariuszy jest objęcie polskiej infrastruktury wieżowej projektem 

Totem, w ramach którego zostały zintegrowane wieże i maszty operatora we Francji i Hiszpanii.
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Dziennik Gazeta Prawna, 20 października 2022 r.

Autor: Elżbieta Rutkowska

Nowe zasady dla telekomów w końcu trafią do Sejmu

Według nieoficjalnych informacji Dziennika Gazety Prawnej, w najbliższym czasie projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) 

może zostać zatwierdzony przez rząd. Następnym etapem będzie przekazanie projektu ustawy do Sejmu.

PKE stanowi wdrożenie do krajowego prawa przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (EKŁE). Ustawa kompleksowo 

reguluje m.in. prawa abonentów i obowiązki operatorów, zasady zarządzania częstotliwościami, uprawnienia i obowiązki Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. 
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Raport bieżący 29/2022, 24 października 2022 r.

Zawarcie umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical

Center sp. z o.o.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 dotyczącego 

zawarcia przez spółki zależne Cyfrowego Polsatu umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia z HB Reavis Holding Cz a.s. 

(„HBR”) oraz umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. („PPCII”) oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o. 

(„PPMC”), że w dniu 24 października 2022 roku zostały zawarte umowy, na podstawie których HBR nabył 50% udziałów w spółkach PPCII 

i PPMC.

Do zawarcia powyższych umów doszło po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, w tym w szczególności po uzyskaniu zgody

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsięwzięcia.

W kolejnym kroku strony wspólnego przedsięwzięcia planują wystąpić o stosowne decyzje administracyjne zmierzające do uzyskania 

pozwolenia na budowę, po uzyskaniu którego przystąpią do określenia precyzyjnych kosztów i terminów realizacji projektu.
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Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-10-17 16,68 16,25 16,60 0,67 6,43

2022-10-18 16,88 16,41 16,80 1,20 8,97

2022-10-19 16,85 16,47 16,60 - 1,19 4,85

2022-10-20 17,44 16,37 17,16 3,37 44,32

2022-10-21 17,15 16,32 16,40 - 4,43 5,52
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Data Wydarzenie

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.

6-9 grudnia 2022 WOOD’s Winter Wonderland EME Conference, Praga

15 grudnia 2022 Wypłata dywidendy 


