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Money.pl 
1 lipca 2019 r. 
 

UKE: Liczba kart SIM w bazach operatorów spadła o 3% do 51,6 mln na koniec 2018  
Autor: ISB News 

Według raportu przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na koniec 2018 r. odnotowano 51,6 mln 
aktywnych kart SIM (-3% r/r).  Niższa była również penetracja usługami telefonii mobilnej, na koniec 2018 r. 
wyniosła 134% (- 3 p.p. r/r). 

Operatorem, który posiadał najwięcej kart SIM w 2018 r. był P4, który uzyskał 29% udziału rynku. Na drugim 
miejscu uplasował się Orange z 27% klientów. Trzecia pozycja należy do Polkomtela, który jako jedyny spośród 
czterech największych telekomów uzyskał wynik lepszy niż przed rokiem: 21% (+7,8% r/r). Na czwartym miejscu 
znalazł się T-Mobile, który osiągnął 18,6% udziału w rynku. 

Rp.pl 
1 lipca 2019 r. 
 

UKE: Mobilny transfer danych wzrósł w Polsce o prawie połowę  
Autor: Urszula Zielińska 

Według danych opublikowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej za 2018 r. coraz więcej rozmawiamy przez 
telefony przenośne i smartfony, a coraz mniej używamy telefonów stacjonarnych. Przez urządzenia mobilne 
łączyliśmy się w sumie 103,8 mld minut (o prawie 2 mld dłużej niż rok wcześniej), a przez telefony stacjonarne  
5,4 mld mln (o 1,3 mld mniej r/r). 

Wzrosła natomiast konsumpcja danych mobilnych. W 2018 r. Polacy zużyli prawie 3,1 mld gigabajtów danych  
(o 46,8% więcej niż w 2017 r.). 

Money.pl 
2 lipca 2019 r. 

Play zaoferuje stacjonarny Internet szerokopasmowy sieci Vectra  
Autor: ISB News 

P4 oraz Vectra podpisały umowę o współpracy opierającej się o udostępnianie przez Vectrę sieci szerokopasmowej 
sieci  Play.  

Sieć światłowodowa Vectry obejmuje ponad 2,7 mln gospodarstw domowych. 

P4 planuje udostępnić ofertę Play Now TV w ramach stacjonarnego dostępu do szerokopasmowego internetu w I 
kw. 2020r. 
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Wirtualnemedia.pl 
2 lipca 2019 r. 
 

Polsat liderem oglądalności w czerwcu. Duży spadek TVP Sport i TVP1, rośnie TVP Info  
Autor: Michał Kurdupski 

Najlepszy wynik oglądalności w czerwcu osiągnął Polsat. Z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych 
przez portal Wirtualnemedia.pl wynika, że średni dobowy udział stacji zwiększył się o 0,82 proc. i osiągnął 9,79 
proc. Drugie miejsce zajął TVP1, którego udział względem czerwca 2018 r. spadł o prawie 24 proc., do poziomu 
9,67 proc. Na ostatnim stopniu podium z wynikiem 7,68 proc. (spadek o 10,07 proc.) uplasował się TVN. 

Parkiet.com 
2 lipca 2019 r. 
 

Plus liderem przenosin numerów komórkowych  
Autor: Urszula Zielińska 

Według danych opublikowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 458,38 tys. numerów komórkowych 
przeniosło się do innej sieci w II kwartale br. 

Liderem przenosin w II kwartale był Plus, u którego dodatni bilans przenosin wyniósł 25,4 tys. użytkowników. Plus 
wyprzedził tym samym innego operatora – Premium Mobile (głównym właścicielem jest Cyfrowy Polsat), którego 
bilans przenosin numerów wyniósł +14,2 tys. klientów. 

Telko.in 
3 lipca 2019 r. 
 

Sejm przyjął nowelizację megaustawy  
Autor: Łukasz Dec 

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawa).   

Poprawka do ustawy zakłada m.in.  powołanie Funduszu Szerokopasmowego, który będzie wspierał rozbudowę 
infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Ponadto nowelizacja obniża opłaty za zajęcie pasa drogowego do 0,20 
zł/1m2/1 dzień) oraz za rozmieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym (20 zł/1m2/1 rok).  

Otwiera również drogę do złagodzenia norm promieniowania elektromagnetycznego (PEM), ułatwia lokowanie 
mikrokomórek sieci 5G, czy urządzeń makrosieci na obszarach uzdrowisk. 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-07-01 30,66 29,88 29,88 0,40% 10,49 

2019-07-02 30,74 30,00 30,60 2,41% 11,72 

2019-07-03 30,70 29,90 30,54 -0,20% 9,04 

2019-07-04 30,78 30,20 30,70 0,52% 5,48 

2019-07-05 31,22 30,32 30,60 -0,33% 13,76 
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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. 

1 października 2019 r. Wypłata dywidendy  - II transza 

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 . 
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