
 

  

Monitor kwartalny 
rynku  
telekomunikacyjnego 
 
 

 

 
Kwartalnie aktualizowana publikacja zawierająca dane 
operacyjno-finansowe oraz prognozy rozwoju rynku. 

  

GRZEGORZ BERNATEK, SZEF DZIAŁU ANALIZ 

Rynek komunikacji elektronicznej zmienia się bardzo 
dynamicznie. Ruchy właścicielskie, potyczki cenowe 
operatorów, a także zastępowanie starych usług teleko-
munikacyjnych nowymi znacząco wpływa na kształt rynku. 
Nowa usługa Audytela pozwala na bardzo szybkie 
zidentyfikowanie istotnych zmian, a przez to daje więcej 
czasu na przygotowanie przemyślanej odpowiedzi. 
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Opis produktu 
 
Monitor Rynku Telekomunikacyjnego to unikalny raport 
dostępny w formie kwartalnie aktualizowanej bazy danych, 
zawierającej zagregowane dane operacyjne za minione 
4 kwartały oraz prognozy rozwoju rynku na kolejne 5 lat 
naprzód. Dodatkowo każda kwartalna edycja Monitora 
opatrzona jest komentarzem analitycznym. 

BAZA DANYCH 

Dane o rynku dostarczane są w formie elektronicznej (baza 
danych w formacie MS Excel lub innym na życzenie). 
W ponad 120 polach informacyjnych umieszczono wyniki  
i prognozy dla następujących segmentów rynku 
telekomunikacyjnego: 

•••• telefonia stacjonarna 

•••• telefonia komórkowa 

•••• dostęp do Internetu 

•••• transmisja danych 

•••• usługi datacenter 

•••• płatna telewizja. 

We wszystkich powyższych segmentach monitorowane 
i prognozowane są m.in.: 

•••• przychody 

•••• liczba użytkowników/łączy/linii 

•••• wolumeny ruchu 

•••• średnie efektywne ceny. 

Konstrukcja bazy danych zapewnia wygodny dostęp do 
danych na wybranym poziomie szczegółowości.  

SUBSKRYPCJA 

Monitor Rynku Telekomunikacyjnego udostępniany jest w 
formie rocznej prenumeraty. W cenie zawarte jest aktualne 
wydanie oraz 3 kolejne aktualizacje dostarczane kwartalnie. 

Posiadanie dostępu do Monitora pozwala na precyzyjne 
śledzenie bieżącej sytuacji na rynku. Daje również dostęp 
do najbardziej aktualnych prognoz krótko- 
i długoterminowych, uwzględniających wszystkie aktualne 
i istotne zdarzenia zachodzące na rynku. 
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Szczegółowa zawartość bazy danych 
 
TELEFONIA STACJONARNA 

•••• Przychody 

� Usługi hurtowe (sieci inteligentne, inicjowanie 
połączeń i abonamenty hurtowe, tranzyt połączeń, 
zakańczanie połączeń) 

� Usługi sieci IN 

� Połączenia międzynarodowe (indywidualni i 
biznesowi) 

� Połączenia do sieci komórkowych (indywidualni i 
biznesowi) 

� Połączenia międzystrefowe (indywidualni i 
biznesowi) 

� Połączenia lokalne (indywidualni i biznesowi) 

� Abonamenty (indywidualni i biznesowi) 

•••• Wolumeny 

� Połączenia międzynarodowe (indywidualni i 
biznesowi) 

 

� Połączenia do sieci komórkowych (indywidualni i 
biznesowi) 

� Połączenia międzystrefowe (indywidualni i 
biznesowi) 

� Połączenia lokalne (indywidualni i biznesowi) 

•••• Liczba użytkowników 

� Linie głosowe - typ klienta (indywidualni i biznesowi) 

� Liczba linii wg typu (własna infrastr., WLR, LLU) 

•••• Średni efektywny koszt jednej minuty w podziale 
na klientów indywidualnych i biznesowych 

� Połączenia międzynarodowe  

� Połączenia do sieci komórkowych 

� Połączenia międzystrefowe  

� Połączenia lokalne 

� Interkonekt (rozpoczynanie, zakańczanie) 



 

 MONITOR KWARTALNY RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO 4 

Szczegółowa zawartość bazy danych c.d. 
 
TELEFNIA KOMÓRKOWA 

•••• Penetracja 

•••• Liczba kart SIM 

� pre-paid 

� post-paid 

•••• Przychody 

� Połączenia i abonamenty 

� Intekonekt 

� Roaming 

� SMS 

� MMS 

� Transmisja danych 

� Przychody pozostałe 

•••• Liczba użytkowników mobilnej transmisji danych 

� Użytkownicy ofert dedykowanych 

� Użytkownicy pakietów (w tym taryfy dedykowane do 
smartfonów) 

� Użytkownicy okazjonalni 

•••• Wolumeny 

� Usługi głosowe (ruch rozpoczynany, ruch 
zakańczany) 

� SMS (pre-paid, post-paid) 

� MMS (pre-paid, post-paid) 

•••• Średni efektywny koszt usług 

� Połączenia do własnej sieci 

� Połączenia do innych sieci 

� SMS 

� MMS 

•••• ARPU i MOU 
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Szczegółowa zawartość bazy danych c.d. 
 
DOSTĘP DO INTERNETU 

•••• Liczba usług szerokopasmowego dostępu 

� LAN/WLAN/WiMax/CDMA 

� TV Kablowe 

� xDSL 

� Pozostałe  

•••• Przychody 

� Dial-up 

� xDSL 

� TV Kablowe 

� LAN/WLAN/WiMax/ CDMA 

� Internet gwarantowany 

� Pozostałe usługi 

•••• Liczba łączy BSA/LLU 

•••• Średnia cena za 1 Mb/s (łącza gwarantowane) 

•••• Średnia efektywna cena miesięczna łączy 

� LAN/WLAN/WiMax/CDMA 

� TV Kablowe 

� xDSL 

•••• Średnia efektywna cena miesięczna łączy 
abonenckich 

� Łącze 512 kb/s 

� Łącze 1024 kb/s 

� Łącze 2048 kb/s 

� Łącze 6144 kb/s 

� Łącze 20 Mb/s 

� Łącze 50 Mb/s 

� Łącze 100 Mb/s 
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Szczegółowa zawartość bazy danych c.d. 
 
TRANSMISJA DANYCH 

•••• Przychody 

� Linie dzierżawione (odbiorcy hurtowi i detaliczni); 

� FR/ATM 

� IP VPN/MPLS 

� Metro Ethernet 

� Usługi infrastrukturalne 

� Pozostałe  

•••• Średnie efektywne ceny 

� Dzierżawa kanałów cyfrowych (poniżej 2 Mb/s, dla 
2 Mb/s, powyżej 2 Mb/s, łącza analogowe) 

� Łącza IP VPN za 1Mb/s (większe lub równe 2 Mb/s, 
mniejsze niż 2 Mb/s) 

•••• Inne 

� Przychody: linie dzierżawione - (poniżej 2 Mb/s, dla 
2 Mb/s, powyżej 2 Mb/s, łącza analogowe) 

USŁUGI DATACENTER 

•••• Przychody 

� Usługi dodane 

� Usługi zarządzane 

� Energia elektryczna 

� Kolokacja 

•••• Dostępna powierzchnia 

•••• Uśrednione wykorzystanie powierzchni 
kolokacyjnej 
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Szczegółowa zawartość bazy danych c.d. 
 
PŁATNA TELEWIZJA 

•••• Penetracja usług płatnej telewizji 

•••• Liczba usług 

� TVK analogowa 

� TVK cyfrowa 

� IPTV 

� DVB-S 

� OTT 

� Płatne DVB-T 

•••• Przychody - technologie 

� TVK analogowa 

� TVK cyfrowa 

� IPTV 

� DVB-S 

� OTT 

� Płatne DVB-T 

•••• Przychody - typy usług 

� Pakiety podstawowe (basic) 

� Pakiety premium 

� Erotyka 

� VOD 

•••• ARPU dla usług płatnej telewizji 

� TVK analogowa 

� TVK cyfrowa 

� IPTV 

� DVB-S 

� OTT 

� Płatne DVB-T 
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Formularz zamówienia 

 
MONITOR KWARTALNY RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO – cztery wydania kwartalne poczynając od wydania Q4’12. 

 

Nazwa firmy:  ...............................................................................................................  

 

Adres:  .........................................................................................................................  

 

NIP:  ......................................................  KRS:  .....................................................  pieczęć: 

 

Imię, nazwisko, stanowisko:  ..........................................................................................  

 

data, podpis:  .........................................  

 

Audytel S.A. 

ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa 

NIP: 779-21-69-697, KRS: 0000309391 

 

16 000 zł (+23% VAT) 

 

7 dni od daty zamówienia  

 

Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT, w terminie 5 dni po dostarczeniu faktury. 

 

Zgodnie z ogólnymi warunkami realizacji usług Audytel S.A. 
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Ogólne warunki realizacji 

 
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. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY  

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, że 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. 

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 
zaangażowani w projekt, bez prawa ujawniania ich osobom 
trzecim. Po wykonaniu umowy wszystkie dane poufne mogą 
zostać na życzenie Klienta zwrócone lub zostaną zniszczone, 
zgodnie z procedurami Audytela. 
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Ogólne warunki realizacji 

 
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, danych i innych informacji, jeżeli są wymagane 
dla wykonania umowy. Czas wykonania usługi, o ile umowa 
nie stanowi inaczej, biegnie od momentu przekazania przez 
Klienta kompletu dokumentów i danych wymaganych 
do realizacji projektu. 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

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

Nie zgłoszenie zastrzeżeń 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 firmy Audytel. Klient może 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 używanie znaku graficznego 
Audytela wymaga pisemnej zgody firmy. 

PROMOCJA 

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


