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Autor: km

Rynek telekomunikacyjny w Polsce wart 41 mld zł i ciągle rośnie

Według szacunków firmy analitycznej PMR w 2020 roku wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła 41,1 mld zł (+1.3% r/r). Wzrost 

rynku jest wynikiem dobrych wyników wypracowanych przez operatorów w segmentach telefonii komórkowej, dostępu do Internetu i płatnej 

telewizji.

PMR prognozuje w latach 2021-2026 średnioroczną stopę wzrostu rynku na poziomie 0,4%, przy czym w krótkim terminie (2021-2022) oczekuje 

niewielkich spadków. Wśród czynników sprzyjających wzrostowi rynku telekomunikacyjnego PMR wymienia, m.in., realizowaną przez operatorów 

strategię „more-for-more” (oferowanie w pakietach większej ilości usług przy jednoczesnym podwyższeniu ceny), koncentrację na jakości 

świadczonych usług oraz rozwój sieci i sprzedaż taryf 5G.

Dodatkowo, na wzrost wartości rynku wpływa rosnący popyt na łącza szerokopasmowe w związku z pandemią COVID-19, inwestycje w sieci 

światłowodowe, konsolidacja rynku, konwergencja usług oraz pakietyzacja z innymi usługami, w tym z płatną telewizją.

PMR szacuje łączną liczbę usług (RGU) w Polsce na 80 mln, z których zdecydowana większość przypada na usługi sprzedawane 

w abonamencie. Większość usług przypada na telefonię komórkową (która ma także największe perspektywy wzrostu liczby RGU w latach 2021-

2026), a kolejne miejsca zajmują segmenty usług dostępu do Internetu oraz płatnej telewizji.
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T-Mobile z nielimitowanym internetem 5G. Od 45 złotych miesięcznie

T-Mobile Polska wprowadził nową ofertę dostępu do Internetu, która obejmuje m.in. dwie taryfy w standardzie 5G bez limitów danych. 

Pierwsza z nowych taryf (M Nielimitowana) oferuje Internet bez limitu danych o maksymalnej prędkości do 30 Mb/s w cenie 45 zł 

miesięcznie. 

Druga taryfa (L Nielimitowana) to transfer danych bez limitu oraz ograniczeń prędkości w cenie 65 zł miesięcznie.

Wszystkie oferowane przez operatora taryfy dostępu do Internetu pozwalają na korzystanie z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów.  

Droższe taryfy oferują ponadto zniżki przy zakupie sprzętu, a dwa nielimitowane pakiety internetowe 5G umożliwiają na pewien czas 

dostęp do treści platform subskrypcyjnych.
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Akcje Cyfrowego Polsatu

Data

Kurs 

maksymalny 

(PLN)

Kurs 

minimalny 

(PLN)

Kurs 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

kursu 

(%)

Wartość 

obrotu 

(w mln zł)

2022-01-17 32,30 31,62 31,74 - 1,43 10,87

2022-01-18 31,94 31,42 31,76 0,06 13,25

2022-01-19 32,90 31,76 32,56 2,52 13,56

2022-01-20 33,00 32,60 32,80 0,74 16,96

2022-01-21 32,78 32,02 32,12 - 2,07 20,26
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Data Wydarzenie

24 – 26 stycznia 2022 Konferencja TOP Picks 2021 by Trigon (online)

10 – 24 marca 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2021 r.

24 marca 2022 Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 r.

27 kwietnia – 11 maja 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2022 r.

11 maja 2022 Raport kwartalny za I kw. 2022 r.

3 – 17 sierpnia 2022 Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2022 r.

17 sierpnia 2022 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.

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.


