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Dziennik Gazeta Prawna 

23 stycznia 2018 r. 

Ćwierć wieku z częstotliwością. Nowy pomysł UE 
Autor: Elżbieta Rutkowska 

W trakcie prac nad „Europejskim kodeksem łączności elektronicznej” Komisja Europejska i Parlament Europejski 
zaproponowały m.in. wprowadzenie minimalnego okresu obowiązywania licencji na użytkowanie częstotliwości. 
Miałby on wynosić 25 lat, czyli 10 lat więcej niż obowiązujący obecnie w Polsce maksymalny czas rezerwacji, 
przewidziany w prawie telekomunikacyjnym. Operatorom taki pomysł się podoba. Ale polski regulator rynku, Urząd 
Komunikacji Elektronicznej, uważa, że to za długo i że w ogóle nie należy ustalać tego na poziomie unijnym. 

Prezes UKE Marcin Cichy stwierdził m.in., że za krótszymi rezerwacjami częstotliwości przemawia specyfika rynku 
telekomunikacyjnego, który zmienia się w szybkim tempie. Krótsze licencje, regulowane na poziomie krajowym 
dają jego zdaniem możliwość prowadzenia efektywniejszej gospodarki zasobami. 

Innego zdania są firmy telekomunikacyjne. Argumentują, że wydłużenie okresu użytkowania częstotliwości do 25 
lat byłoby korzystne, gdyż stanowiłoby stabilną podstawę do inwestycji w infrastrukturę i wdrażanie nowych 
rozwiązań, a jednocześnie byłoby opłacalne ekonomicznie. Wskazują, że obowiązujący w Polsce okres 15 lat bywa 
krótszy od czasu potrzebnego na osiągnięciu zwrotu z inwestycji w pasmo, co jest bardzo istotne w świetle 
czekających telekomy wydatków na wprowadzenie standardu sieci komórkowej nowej generacji 5G.  

Parkiet 

24 stycznia 2018 r.  

 

Orange zapłaci za pracowników 
Autor: MZAT 

W toku negocjacji ze związkami w sprawie nowej umowy społecznej, określającej skalę redukcji zatrudnienia w 
Orange Polska ustalono, że w latach 2018-2019 z firmy odejdzie maksymalnie 2,68 tys. pracowników. Orange 
poinformował, że wynik EBITDA za czwarty kwartał 2017 roku będzie niższy o 196 mln zł ze względu na koszty 
nowej umowy społecznej i ostateczne rozliczenie starej. Spółka wyjaśnia, że kwota 196 mln zł zostanie 
zaksięgowana poniżej skorygowanego zysku EBITDA i nie wpłynie na całoroczną prognozę tego wyniku, która 
wynosi około 3 mld zł. 

Na koniec III kw. 2017 r. Orange zatrudniał 14,8 tys. pracowników.  
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Parkiet 

25 stycznia 2018 r.  

 

Analitycy: Play i Cyfrowy Polsat bez odpisów 
Autor: Urszula Zielińska 

W związku ze zbliżającym się okresem publikacji wyników za IV kwartał i cały 2017 rok spółki giełdowe zaczynają 
informować o nietypowych zdarzeniach, które będą miały znaczący wpływ na te wyniki, a których rynek może się 
nie spodziewać lub błędnie je szacować. 

Zarząd Netii spodziewa się, że wynik jednostkowy spółki obniży blisko 151 mln zł odpisu wartości aktywów 
niefinansowych. Stacjonarny operator poinformował m.in., że trwa test na utratę wartości aktywów firmy, oraz że 
– ku zaskoczeniu rynku - zmieniono metodę ich wyceny. Podczas gdy wcześniej majątek wyceniany był na 
podstawie prognozowanych przepływów pieniężnych, teraz wzięto pod uwagę kapitalizację Netii na koniec 2017 r. 
i skorygowano ją m.in. o dług.  

Analitycy spodziewali się odpisów, choć na niższą wartość. Podkreślają, że spółka dawno odpisów nie robiła, a jej 
infrastruktura zbudowana jest w różnych technologiach, w tym także przestarzałych. Wg ekspertów ani Play 
Communications ani Cyfrowy Polsat nie zaskoczą informacjami o odpisach. Nie widzą też zagrożeń dla 
zapowiedzianej przez Play na ten rok dywidendy w wysokości 650 mln zł.  
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Raport bieżący nr 3 

23 stycznia 2018 r. 

 

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. 
w latach 2018-2019 

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 stycznia 2018 Rada Nadzorcza Spółki, działając na 
podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z art. 19 ust. 2 lit. h) Statutu 
Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. 
k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 130, do zbadania 
sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za lata 
2018 – 2019. 

W latach 2012 – 2017 Spółka w roku korzystała z usług spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.  

 



Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2018-01-22 24,72 24,24 24,30 -0,08% 5,78 

2018-01-23 24,58 24,10 24,24 -0,25% 9,02 

2018-01-24 24,58 24,18 24,56 1,32% 6,98 

2018-01-25 24,78 24,40 24,78 0,90% 9,08 

2018-01-26 24,80 24,52 24,76 -0,08% 4,87 

Akcje Cyfrowego Polsatu 
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Kalendarz inwestora 

8 – 22 marca 2018 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2017 r 

22 marca 2018 r.  Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. 
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