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Rok 2010 na tle lat poprzednich 

Polski rynek usług telekomunikacyjnych osiągnie w roku 2010 wartość około 46,56 mld zł, 
co oznacza wzrost o około 1,3% względem roku 2009. Wzrost przychodów został osiągnięty 
głównie dzięki rosnącemu rynkowi dostępu do Internetu, zarówno stacjonarnego jak i mobilnego, 
a takŜe usługom płatnej TV.

Kolejny rok z rzędu operatorzy – zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej – borykają
się ze spadkiem przychodów z usług głosowych. Głównym powodem erozji wartości rynku 
głosowego w telefonii komórkowej były obniŜki stawek hurtowych MTR w latach ubiegłych oraz 
opóźniona odpowiedź rynku detalicznego: abonenci sieci komórkowych nie zdąŜyli jeszcze 
zareagować odpowiednio zwiększonym popytem na spadek cen detalicznych, który wyniósł

ok. 13%. Do spadku przychodów z głosu przyczynił się takŜe drugi co do wielkości segment rynku 
telekomunikacyjnego – telefonia stacjonarna. Wobec trwającego juŜ od kilku lat trendu 
zmniejszania się liczby linii dzwoniących nie jest to zaskoczeniem – tym razem wartość rynku 
stacjonarnego zmniejszyła się o prawie 10%.  

Dynamiczny rozwój usług Internetu szerokopasmowego (głównie mobilnego) oraz usług płatnej 
telewizji (wzrost wartości o ok. 15%) pozwolił jednak na odrobienie strat i zbliŜenie się do wyniku 
z roku 2008 (w 2009 r. zanotowano spadek o blisko 1,3%). 

Tomasz Kulisiewicz
Analityk Wiodący, Audytel

Prognoza do roku 2015 
W raporcie przedstawiono prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2015 r. włączenie, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju rynku dostępowego w trybie LLU/BSA oraz konkurencji ze strony operatorów sieci telewizji 
kablowych i sieci ethernetowych. RozwaŜane są zarówno zakładane efekty porozumienia UKE-TP oraz rządowych programów 
budowy sieci szerokopasmowych (w tym tzw. „megaustawy”, czyli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych), jak i potencjalny rozwój usług konwergentnych, a w dalszej perspektywie – sieci NGN. Prognozy 
dotyczące rynku telefonii mobilnej uwzględniają obserwowane objawy nasycania rynku gęstości mobilnej w sferze usług 
głosowych. RozwaŜane są teŜ kierunki i tempo rozwoju usług dostępowych wykorzystujących technologie telefonii mobilnej. 
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Zawartość raportu

• Dane operacyjne operatorów, m.in.:

– Aster
– Crowley Data Poland
– Dialog
– Exatel 
– GTS Poland
– MNI
– Multimedia Polska
– Netia
– Polkomtel 
– Sferia
– P4

– PTC
– PTK Centertel
– Telekomunikacja Kolejowa
– Telekomunikacja Polska
– UPC Polska
– Vectra

• Obszary rynku

– Telefonia stacjonarna (detal, hurt, IN)

– Telefonia mobilna (pre/post-paid, hurt)

– Dostęp do Internetu (5 rodzajów dostępu)

– Transmisja danych (5 typów usług) 

– Płatna telewizja
• Zakres informacji 

– Wartości rynku, liczba klientów i dane 
dotyczące zuŜycia (wolumeny minut) 
na poszczególnych rynkach 
w latach 2003-2010

– Charakterystyka segmentu klientów 
indywidualnych i biznesowych

– Prognozy rozwoju poszczególnych 
segmentów rynku do 2015 r.

– Dane operacyjne wiodących operatorów
– Omówienie wpływu regulacji UKE i KE
– Analiza i prognoza cen usług
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Metodyka zbierania danych

O firmie Audytel

Audytel S.A. jest polską firmą doradczo-analityczną specjalizującą się w audycie teleinformatycznym i 
analizach rynku telekomunikacyjnego. Jako niezaleŜna firmy audytorska Audytel zachowuje pełną
neutralność wobec operatorów telekomunikacyjnych i dostawców rozwiązań: nie pośredniczy w 
transakcjach i nie zawiera umów prowizyjnych. Audytel przeprowadził ponad 100 projektów doradczych 
i audytorskich dla średnich i duŜych przedsiębiorstw, firm międzynarodowych działających na rynku 
polskim, operatorów telekomunikacyjnych, a takŜe dla jednostek budŜetowych i organów administracji 
państwowej, w tym równieŜ dla UKE. W 2009 roku Audytel osiągnął przychody z usług w wysokości 3,1 
mln zł, a zysk brutto wyniósł 0,3 mln zł (dane nieaudytowane).

W przygotowaniu analizy zespół badawczy Audytela wykorzystywał wyniki własnych badań
ankietowych, dane z innych opracowań własnych (m.in. badań wykonanych podczas przygotowywania 
opracowań dla URTiPu w latach 2004 i 2005 oraz dla UKE w latach 2006-2010), uzupełniane danymi z 
raportów giełdowych i informacji prasowych operatorów, a takŜe raportów oraz analiz UKE. 

Zasady publikacji danych

Odbiorcy niniejszego raportu otrzymują prawo do nieograniczonego kopiowania raportu w całości bądź
w części na potrzeby wewnętrzne firmy. Publikacja części lub całości biuletynu w mediach –
tradycyjnych i elektronicznych – oraz publikacja na stronach WWW zainteresowanych firm i w ich 
materiałach promocyjnych wymaga pisemnej zgody firmy Audytel.
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Ogólne warunki realizacji usług Audytel S.A. 
  

Kodeks Etyczny 
Audytela 

Obowiązujący w firmie Audytel Kodeks Etyczny wymaga od wszystkich pracowników 
firmy bezwzględnego dochowania staranności zawodowej i poufności oraz stosowania 
zasady neutralności wobec wszystkich dostawców rozwiązań ICT oraz operatorów 
telekomunikacyjnych. 

  

Poufność Audytel zapewnia pełną ochronę poufnych danych Klienta przetwarzanych w związku z 
wykonywaniem umowy/zamówienia. Dane te będą ujawniane tylko tym pracownikom 
Audytela, którzy będą bezpośrednio zaangaŜowani w projekt, bez prawa ujawniania ich 
osobom trzecim. Po wykonaniu umowy wszystkie dane poufne mogą zostać na 
Ŝyczenie Klienta zwrócone lub zostaną zniszczone, zgodnie z procedurami Audytela.   

  

Odpowiedzialność 
Wykonawcy 

Ustne i pisemne oceny, analizy i rekomendacje dostarczane w trakcie projektu oraz 
będące produktami projektu stanowią profesjonalny osąd Audytela, bazujący na 
danych pochodzących z badań własnych, przekazanych przez Klienta oraz innych 
legalnych źródeł informacji. Audytel interpretuje je zgodnie z zasadą zachowania 
staranności zawodowej, jednak nie daje gwarancji, Ŝe są one poprawne i kompletne. 
Audytel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń i działań podjętych przez 
Klienta lub osoby trzecie pod wpływem tych ocen, analiz i rekomendacji.  

  

Ubezpieczenie OC 
Wykonawcy 

W przypadku powstania szkody będącej bezpośrednim następstwem działań Audytela, 
Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody do kwoty 1 000 
000 zł (jeden milion złotych), które będzie wypłacone na podstawie polisy OC Audytela 
bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 822 § 4 kodeksu cywilnego. 
Odpowiedzialność za utracone zyski jest wyłączona. 

  

Współpraca z 

Klientem 

Dla właściwego przebiegu projektu doradczego Audytel zaleca powołanie przez Klienta 
kierownika projektu, odpowiedzialnego za odbiór projektu, komunikację z Audytelem 
oraz dostarczenie firmie Audytel dokumentów źródłowych, jeŜeli są wymagane dla 
wykonania umowy. Czas wykonania projektu, o ile umowa nie stanowi inaczej, biegnie 
od momentu przekazania przez Klienta kompletu dokumentów wymaganych w 
umowie/zamówieniu.  

  

Procedura odbioru 
prac 

Potwierdzeniem wykonania prac i podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół 
odbioru produktów projektu, który będzie podpisany nie później niŜ w terminie 5 dni 
roboczych od przekazania Klientowi finalnych produktów projektu. W przypadku 
zgłoszenia zastrzeŜeń przez Klienta w terminie wskazanym powyŜej, Audytel dostarczy 
w ciągu 5 dni roboczych ponownie produkty projektu, poprawione i uzupełnione o 
elementy wskazane przez Klienta. Nie zgłoszenie zastrzeŜeń w terminie uprawnia 
Audytel do dokonania jednostronnego odbioru produktów projektu i wystawienia 
faktury VAT. 

  

Prawa autorskie Prawa autorskie majątkowe do wszelkich opracowań powstałych na zamówienie Klienta 
pozostają wyłączną własnością f irmy Audytel. Klient moŜe kopiować, tłumaczyć i 
wykorzystywać otrzymane materiały na własne potrzeby bez ograniczeń. Klient ma 
prawo do cytowania fragmentów otrzymanych materiałów z powołaniem się na źródło, 
wymieniając nazwę firmy Audytel oraz tytuł i rok opracowania. Publikowanie 
jakichkolwiek materiałów w części bądź w całości oraz uŜywanie znaku graficznego 
Audytela wymaga pisemnej zgody firmy Audytel. 

  

Promocja Audytel będzie miał prawo do wymienienia nazwy Klienta w swoich materiałach 
promocyjnych, chyba Ŝe Klient wystosuje w tej sprawie pisemne zastrzeŜenie. 

 

Formularz zamówienia 
Aby złoŜyć zamówienie proszę przesłać formularz faksem na nr: +48 22 537 50 51 

 

Usługa / Tytuł projektu Raport:  

Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce do 
roku 2015  - „10 lat po internetowej bańce - Internet wyciąga branŜę z 
kryzysu” 

Edycja 2010 
Data publikacji: grudzień 2010 

 

Zamawiający 

 

 

 

Pieczęć firmowa 

Nazwa firmy:  

Adres:    

Adres:    

Nr NIP:  ……………………………………………………………………. 

Osoba odpowiedzialna 

 

Nazwisko:  

Imię:    

e-mail: 

Tel./Fax: 

 

 

………………………………………………………… 

         podpis  

Dostawca 

 

Audytel S.A. 

Wspólna 47/49 

00-684 Warszawa 

NIP : 779-21-69-697   

KRS :   0000309391 

Przedstawiciel dostawcy Emil Konarzewski, Prezes Zarządu 

Tel.:  +48 22 537 50 50 

E-Mail:  emil.konarzewski@audytel.pl 

Cena netto Do zapłaty:     24 000 zł + VAT (22%) 

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł + VAT) 

Termin wykonania 3 dni robocze od daty odesłania podpisanego zamówienia 

Warunki płatności Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT, w terminie 14 
dni po dostarczeniu faktury. 


