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Wirtualnemedia.pl 
23 września 2019 r. 
 
 

T-Mobile od 2021 roku przestawia się na energię ze źródeł odnawialnych 
Autor: jd 

Grupa Deutsche Telekom wyznaczyła cele klimatyczne na lata 2021-2030. Jednym z nich jest wykorzystywanie 
przez wszystkie spółki grupy energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych począwszy od 
2021 roku. 

Obecnie zielona energia stanowi blisko 20% całkowitego zużycia. Operator planuje zwiększyć jej udział do 70%  
w roku 2019 i do 100% w 2021 roku. 

Parkiet 
23 września 2019 r. 

Nadchodzi nowa fala konsolidacji mediów  
Autor: Urszula Zielińska 

W wywiadzie udzielonym gazecie „Parkiet” Jim Samples, członek rady nadzorczej Gremi Media, wydawcy 
„Parkietu”, który wcześniej kierował m.in. Scripps Network Interactive International i Grupą TVN (obecnie grupa 
Discovery), podzielił się swoją wizją sytuacji na rynku mediów w perspektywie pięciu lat. 

Jego zdaniem możliwa jest kolejna fala konsolidacji obejmującej firmy telewizyjne i nowe media, takie jak serwisy 
wideo na żądanie czy telewizje internetowe.  

Tradycyjna telewizja linearna pozostanie przez pewien czas ważną częścią sektora ze względu na przyzwyczajenia 
widzów. Jednak, w opinii Samplesa, jej sukces będzie zależał od umiejętności wykorzystania siły marki i wiedzy na 
temat produkowania treści do przeniesienia ich na platformę, z której widzowie chcą korzystać. Zwrócił on także 
uwagę, że zarówno TVN jak i Polsat mają bardzo silne marki i rozwijają projekty telewizji nielinearnej. 

Ponadto, według niego możliwa jest kanibalizacja własnej tradycyjnej widowni przez nowe platformy medialne,  
co w ostatecznym efekcie może doprowadzić do wzrostu ogólnej liczby odbiorców. Samples uważa, że należy dać 
widzom możliwość wyboru i stąd treści nie powinny być produkowane z przeznaczeniem na tylko jedną platformę. 
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Samples nie obawia się dominacji na polskim rynku globalnych producentów treści, takich jak np. Netflix. Uważa 
on, że rynek mediów w Polsce jest wystarczająco duży, aby pomieścić różnego typu producentów treści i umożliwić 
im osiągnięcie zysków.  

Z kolei pytany o możliwość wzrostu krajowego rynku reklamy internetowej stwierdził, że coraz trudniejszym będzie 
rozgraniczenie mediów i zdefiniowanie ich jako telewizja, internet czy telefon komórkowy. Z tego względu 
kluczowe będzie wypracowanie odpowiedniego sposobu badania mediów. 

 

PB.pl 
23 września 2019 r. 
 

Zagórski: wiele argumentów za hurtowym operatorem pasma 700 MHz pod 5G 
Źródło: PAP 

Minister Cyfryzacji Marek Zagórki ocenił, że jest wiele argumentów przemawiających za dystrybucją pasma 700 
MHz na potrzeby sieci 5G przez operatora hurtowego. 

Blok dostępny w tym paśmie nie jest zbyt obszerny i jego podzielenie byłoby nieefektywne. Dodatkowo, część 
zasobu musi zostać wydzielona na potrzeby wojska. Ponadto, budowa ogólnopolskiej infrastruktury przez jednego 
operatora byłaby tańsza i szybsza. 

Według ministra realne rozpoczęcie prac nad udostępnieniem pasma i budowa infrastruktury to lata 2022-2023.  
W pierwszym etapie pasmo 700 MHz muszą zwolnić cyfrowe telewizje naziemne, co umożliwiają zmienione 
megaustawą przepisy Prawa telekomunikacyjnego, oczekujące na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP. Innym 
problemem jest uwolnienie pasma przez kraje sąsiadujące z Polską na wschodzie. Minister powiedział, że trwają 
rozmowy z Rosją, do których włączyła się Komisja Europejska. 

Za stworzeniem konsorcjum, które oferowałoby w przyszłości usługi w oparciu o technologię 5G w paśmie  
700 MHz opowiada się państwowy operator telekomunikacyjny Exatel. 
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Rpkom.pl 
25 września 2019 r. 
 

Exatel i operatorzy mobilni rozmawiają o liście intencyjnym ws. 5G 
Autor: Urszula Zielińska 

Według informacji portalu Telko.in czterej główni operatorzy komórkowi w Polsce przygotowują się do podpisania 
listu intencyjnego w sprawie współpracy z Exatelem przy budowie sieci 5G w paśmie 700 MHz. 

Natomiast według informacji dziennika „Rzeczpospolita” Exatel - państwowy operator nadzorowany przez Ministra 
Obrony Narodowej - zaproponował operatorom podpisanie porozumienia dotyczącego przeprowadzenia analizy, 
czy możliwa jest budowa jednej sieci 5G lub współpraca przy jej budowie oraz określenia ról jakie poszczególne 
podmioty mogłyby pełnić w tym procesie. 

Obecnie telekomy analizują propozycję Exatela i przekazują swoje uwagi do treści porozumienia.  

Jak podaje „Rzeczpospolita”, przedstawiciel Orange Polska potwierdził otrzymanie propozycji podpisania listu 
intencyjnego w tej sprawie i poinformował, że obecnie operator ją analizuje. Z kolei przedstawicielka T-Mobile 
Polska powiedziała, że telekom przekazał swoje uwagi do treści porozumienia i, o ile zostaną one uwzględnione,  
to podpisze dokument.  
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Data 
Kurs 

maksymalny 
(PLN) 

Kurs 
minimalny 

(PLN) 

Kurs 
zamknięcia 

(PLN) 

Zmiana kursu 
(%) 

 
Wartość 
obrotu 

(mln PLN) 
 

2019-09-23 26,34 25,30 25,54 -3,33% 17,43 

2019-09-24 26,40 25,32 26,20 2,58% 24,60 

2019-09-25 26,08 25,72 25,90 -1,15% 16,01 

2019-09-26 26,32 25,74 26,30 1,54% 12,04 

2019-09-27 27,10 26,32 26,92 2,36% 12,21 
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1 października 2019 r. Wypłata dywidendy  - II transza 

8 – 9 października 2019 r. The Finest CEElection Investor Conference, Wiedeń 

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 . 

11 – 12 listopada 2019 r. Goldman Sachs Eleventh Annual CEEMEA One-on-One Conference, Londyn 
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