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Parkiet 
11 września 2018 r. 
 

Zasięg FTTH Orange większy dzięki umowie z Nexerą 
Autor: Urszula Zielińska 

Orange Polska podpisał umowę z Nexerą w sprawie wykorzystania sieci światłowodowej budowanej przez nią w ramach 
Programu Operacyjego Polska Cyfrowa. Głównym odbiorcom usług będą gospodarstwa domowe w budynkach 
jednorodzinnych, położonych na terenach podmiejskich i wiejskich w kilku tysiącach miejscowości w czterech 
województwach (łódzkim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim). 
  
Umowa uwzględnia rozbudowę sieci i współpraca telekomów będzie rozszerzana w miarę jej rozbudowy. Orange będzie 
płacić jedynie za wykorzystywaną infrastrukturę, a koszty będą zależały od liczby abonentów.  
  
Telekom przewiduje, że do końca roku, na skutek współpracy z Nexerą  do zasięgu sieci FTTH przybędzie około 30 tys. 
gospodarstw domowych (+ 1%). Znaczenie kooperacji ma być znacznie większe, gdyż do 2020 roku Nexera zakłada 
objęcie swoją siecią 450 tys. gospodarstw domowych, głównie na obszarach wiejskich i podmiejskich. 
  
Orange Polska nie ma wyłączności na korzystanie z infrastruktury zbudowanej przez Nexerę, firma jest otwarta na 
współpracę z innymi telekomami. 
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Gazetaprawna.pl 
12 września 2018 r. 
 

Telefony na karty wciąż  atrakcyjne dla klientów 
Autor: Elżbieta Rutkowska 

Gwałtowne zmniejszanie się liczby prepaidów na polskim rynku telekomunikacyjnym zostało zapoczątkowane w połowie 
2016 roku, kiedy to wprowadzono obowiązek rejestracji tych kart, a w lutym ub. r. wyłączono niezarejestrowane karty. 

Sieć Orange, w której liczba prepaidów skurczyła się o 21% w I kwartale wobec poprzedniego roku, w drugim kwartale  br. 
odnotowała już spadek o niespełna 6%. Z kolei Cyfrowy Polsat odnotował, że „po kilku kwartałach wyraźnej presji 
wynikającej z wprowadzenia  regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłacowych kart 
SIM” obserwuje „stabilizację liczy świadczonych usług”. W należącej do tej spółki sieci Plus kart SIM w modelu 
przedpłaconym ubyło w II kwartale tylko 2,7%. 

Prezes Cyfrowego Polsatu nie spodziewa się odwrócenia tendencji na plus. Uważa on, że odchodzeniu od prepaidów 
sprzyja obecnie wyrównywanie się cen usług przepłaconych i kontraktowych. Dlatego też prepaid będzie nadal ulegać 
erozji. „Dla nas nie liczą się statystyki, lecz przychody, dlatego najistotniejszy jest dla nas wzrost ARPU, czyli średniego 
przychodu na użytkownika” - dodaje Tobias Solorz. 

 
 



Przegląd prasy 

4 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu   10 – 16 września 2018 
 
 

Telko.in 
13 września 2018 r. 
 

Rynek zrecenzował plany dla 5G w Polsce 
Autor: Łukasz Dec 

Urząd Komisji Elektronicznej opublikował stanowiska, które napłynęły od operatorów w sprawie zasad zagospodarowania 
pasma radiowego na potrzeby budowy sieci 5G. Chodzi głównie o zakresy 3400-3600 MHz oraz 3600-3800 MHz, które  
w Polsce będą kluczowe dla startu sieci 5G. Prezes UKE chce „rewindykować” pasma na tych dwóch zakresach  
i przydzielić je w nowej procedurze selekcyjnej.  

Operatorzy, którzy dysponują rezerwacjami ogólnopolskimi w zakresie 3600-3800 MHz (Play, T-Mobile, Netia) nie 
zgadzają się z decyzją regulatora, natomiast Orange nie tylko ją popiera, ale proponuje nawet skrócenie za 
odszkodowaniami terminów już wydanych rezerwacji. 

Większych kontrowersji nudzi sprawa pokryciowego pasma 700 MHz. W tym zakresie dostępnych jest jedynie 30 MHz 
pasma dla wszystkich operatorów, natomiast w wyższych zakresach mogą być rozdysponowane bloki 100-200 MHz na 
każdego operatora.  

Polkomtel opowiada się za jedną, ogólnokrajową siecią 5G, budowaną z istotnym udziałem państwa. Pozostali trzej 
operatorzy nie widzą potrzeby budowania jednej sieci 5G w Polsce, zwłaszcza gdyby miało to zostać uregulowane 
administracyjnie. Wskazują na możliwość wykorzystania już istniejącej, własnej infrastruktury oraz na konieczność 
koordynacji działania sieci 5G z innymi systemami dostępowymi. 

Z kolei Exatel i Emitel są za budową jednej sieci 5G.  

 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-09-10 22,70 22,16 22,32 0,54 3,77 

2018-09-11 22,58 22,00 22,00 -1,43 9,54 

2018-09-12 22,28 21,76 21,92 -0,36 19,6 

2018-09-13 22,58 21,92 22,28 1,64 9,11 

2018-09-14 22,60 22,12 22,40 0,54 7,31 
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Kalendarz inwestora 

9 – 23 sierpnia 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2018 r. 

23 sierpnia 2018 r. Raport roczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. 

25 października – 8 listopada 
2018 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2018 r. 

8 listopada 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 
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25 października – 8 listopada 
2018 r.  Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2018 r. 

8 listopada 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 

12 – 13  listopada 2018 r.  Goldman Sachs Tenth Annual CEEMEA One-on-One Conference, Londyn 

27 – 28  listopada 2018 r.  UBS, Global Emerging Markets One-on-One Conference, Nowy Jork 

4 – 5 grudnia 2018 r. WOOD’s Winter Wonderland – EME Conference in Prague 
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