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Bankier.pl 
10 września 2019 r. 
 
 

Orange Polska uruchamia testową sieć 5G w Warszawie 
Źródło: PAP Biznes (kuc/ doa/ ana/) 

Orange Polska uruchomił wspólnie z Ericsson Polska testową sieć w technologii 5G w Warszawie.  

Testowa sieć obejmuje 9 stacji bazowych działających w oparciu o częstotliwość 3,4-3,8 GHz. Według zapowiedzi 
operatora prędkość transmisji danych w testach ma wynieść do 900 Mb/s. 

Wcześniej Orange prowadził testy 5G w Gliwicach (z Huawei) i Zakopanem (z Ericssonem). 

Cyfrowa.rp.pl 
10 września 2019 r. 

Minister cyfryzacji: W sprawie sieci 5G kluczowe jest bezpieczeństwo 
Autor: Urszula Zielińska 

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” minister cyfryzacji powiedział, że w przypadku sieci 5G koniecznym jest, aby 
zapewnić bezpieczeństwo całej sieci i to w większym wymiarze, niż dotychczas w przypadku istniejących sieci 
telekomunikacyjnych. A także w większym wymiarze niż tylko technologicznym.  

Konieczność ta wynika z faktu, że sieć 5G to zupełnie nowy system, który – zwłaszcza w kompilacji z technologiami 
takimi jak internet rzeczy czy sztuczna – inteligencja spowoduje całkowitą zmianę podejścia do zarządzania danymi. 

Stąd też wszystkie podmioty chcące uczestniczyć w budowie sieci 5G będą musiały spełnić restrykcyjne kryteria 
bezpieczeństwa – tak jak to zostało powiedziane w niedawno podpisanej wspólnej deklaracji Polski i USA. 

Odnosząc się do kwot, jakie rząd planuje pozyskać z dystrybucji pasma pod budowę 5G minister powiedział, że  
w budżecie w potencjalnych przychodach z tego tytułu zostało zapisane poniżej miliarda złotych. 
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Prezydent podpisał nowelizację megaustawy 
Autor: Marek Jaślan 

Prezydent Polski podpisał nowelizację ustawy o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, której zadaniem jest 
usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych w budowie sieci szerokopasmowych. Nowelizacja ma 
umożliwić realizację celów zawartych w Narodowym Planie Szerokopasmowym oraz zobowiązań wynikających  
z członkostwa w Unii Europejskiej.  

Zmiany objęły, m.in., wprowadzenie możliwości finansowania kosztów inwestycji przez samorządy oraz utworzenie 
Funduszu Szerokopasmowego, wspierającego rozwój dostępności usług szerokopasmowych ze środków krajowych.  

Wprowadzono również zmiany przepisów dotyczących inwentaryzacji infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, 
rozszerzając zakres danych podlegających inwentaryzacji o przebieg światłowodowych i innych niż światłowodowe 
linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu. 

Ponadto, dodano w ustawie regulacje dotyczące utworzenia Systemu Informacyjnego o Instalacjach 
Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne. System ten będzie publiczną, bezpłatną bazą danych 
zawierającą informacje o polu elektromagnetycznym w środowisku.  

Nowe przepisy umożliwiają obniżenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów  
i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Przewidują również przyspieszenie postępowań dotyczących 
uzyskiwania dostępu do infrastruktury technicznej i nieruchomości w celu zapewnienia infrastruktury 
telekomunikacyjnej, a także ułatwiają dostęp do terenów leśnych na cele związane z umieszczaniem infrastruktury 
telekomunikacyjnej.  
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Puls Biznesu 
12 września 2019 r. 
 
 

T-Mobile przegrał w sądzie 
Autor: K 

Sąd apelacyjny uchylił korzystny dla T-Mobile Polska wyrok w procesie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów i nakazał sądowi pierwszej instancji (SOKiK) powtórne rozpatrzenie sprawy. 

Postępowanie dotyczyło kary w kwocie 4,5 mln zł nałożonej przez Prezesa UOKiK na T-Mobile za jednostronną 
zmianę wysokości abonamentu.  

W 2014 roku operator poinformował pisemnie klientów o podwyższeniu abonamentu za usługi telekomunikacyjne 
o 5 zł zaznaczając, że klienci nie muszą przyjmować nowych warunków i mogą zrezygnować z usług. Zdaniem 
Prezesa UOKiK operator naruszył zbiorowe interesy konsumentów, gdyż umowy zawarte z abonentami nie 
zawierały stosownej klauzuli modyfikacyjnej. 

 

Dziennik Gazeta Prawna 
12 września 2019 r. 

Podatek cyfrowy? Ma sens, ale tylko w całej UE 
Autor: Tomasz Żółciak 

W wywiadzie udzielonym gazecie „Dziennik Gazeta Prawna” minister cyfryzacji powiedział, że ministerstwo nie 
rezygnuje z planów nałożenia podatku cyfrowego na gigantów internetowych takich jak Google czy Facebook.  
Jego zdaniem taka danina powinna stanowić swego rodzaju opłatę na rzecz rozwoju infrastruktury, z której te firmy 
korzystają.  

Budżet na 2020 rok nie zakłada jeszcze wpływów z tytułu podatku cyfrowego, gdyż nie udało się uzgodnić tej 
sprawy w poprzedniej kadencji Komisji Europejskiej, a zdaniem ministerstwa podatek ma sens tylko wtedy, gdy 
będzie wprowadzony w całej Unii. 

W ocenie ministra okres wejścia takiego podatku w życie to kwestia minimum dwóch-trzech lat. 
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Wirtualnemedia.pl 
12 września 2019 r. 
 
 

KRRiT i UOKiK rozmawiają w sprawie podwyżek cen Polsatu dla operatorów kablowych. "Zagrożenie 
stosowania praktyk dyskryminujących” 
Autor: Nikola Bochyńska 

Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powiedział w wywiadzie dla portalu, że KRRiT ma wątpliwości,  
czy w przypadku zapowiedzianych przez Telewizję Polsat podwyżek dla operatorów kablowych korzystających  
z retransmisji kanałów stacji nie ma zagrożenia stosowaniem praktyk dyskryminujących. 

Kilka tygodni temu Polsat poinformował operatorów kablowych o podwyższeniu ceny za retransmisję kanałów, 
zażądał włączenia 24 z 28 retransmitowanych programów do pakietu podstawowego oraz zastrzegł sobie prawo do 
zwiększania opłaty licencyjnej o 5% rocznie. Ponadto operatorzy reemitujący bezpłatne programy musieliby 
podpisać umowę na minimum jeden płatny program. 

Według informacji portalu sytuację na rynku operatorów kablowych omawiano na spotkaniu z udziałem 
przedstawicieli KRRiT i UOKIK. 

„Obecnie mamy coraz poważniejszą konkurencję na rynku płatnych platform telewizyjnych - i tych tradycyjnych: 
kablowych, satelitarnych, i tych nowych - OTT. Powstaje coraz więcej podmiotów i próbujących znaleźć swoje 
miejsce w tym sektorze. Dotychczasowi nadawcy coraz śmielej wchodzą w rynek dystrybucji, rozbudowując swoje 
platformy. Tak robi Polsat i TVN. W związku z tym, konkurencja jest coraz ostrzejsza. Obawiamy się, że zasady 
konkurencji pomiędzy podmiotami mogą nie zawsze być uczciwe, dlatego chcemy zagwarantować równość  
i neutralność, wyraźnie oddzielić funkcję nadawcy od dystrybutora. Tak, aby na rynku reemisji wszyscy mieli szansę 
konkurować” – powiedział portalowi przewodniczący KRRiT. 

Odrębne postępowanie w tej sprawie toczy się w UOKiK. 
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Telko.in 
12 września 2019 r. 
 

Huawei zmodernizuje sieć Orange i T-Mobile w Warszawie 
Autor: Urszula Zielińska 

T-Mobile Polska i Orange Polska, partnerzy w infrastrukturalnym joint venture Networks, przeprowadzą 
modernizację sieci 4G.  Projekt zakłada całkowitą modernizację sieci radiowej i zwiększenie maksymalnej prędkości 
przysyłania danych do 700 Mb/s.   

W pierwszym etapie modernizacja obejmie 800 stacji bazowych w Warszawie, z których 400 należy do T-Mobile  
a pozostałe 400 - do Orange.  

Dostawcą modernizującym sieć jest Huawei. 

Pierwsze zmodernizowane stacje będą działały w Warszawie we wrześniu, natomiast zakończenie całego projektu 
planowane jest na grudzień 2019 roku. 
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-09-09  28,92  27,88  28,54  1,78  9,37 

2019-09-10  28,74  27,88  28,62  0,28  13,44 

2019-09-11  28,84  27,76  27,96 - 2,31  12,94 

2019-09-12  28,10  27,26  27,70 - 0,93  5,76 

2019-09-13  28,14  27,34  27,74  0,14  7,07 
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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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