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Rozwój telefonii stacjonarnej i komórkowej w wybranych krajach europejskich
(tys. abonentów)
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W sektorze IT

l Rz¹d chce zwiêkszyæ nak³ady na badania i
rozwój. Ma w tym pomóc przygotowany pod
kierownictwem Teresy Lubiñskiej, sekretarza stanu
w kancelarii premiera, program Wêdka Tech-
nologiczna. [�] W grê wchodzi 8 mld EUR na
lata 2007-13.

(Barbara Krzy¿aniak, Rz¹d wy³o¿y miliardy
i z³owi kilkaset firm, PB nr 180/06, 15-17.09.06, s4)

l W I pó³roczu w Polsce sprzedano 600 tys.
komputerów stacjonarnych. [�] Rok wcze�niej
rynek wch³on¹³ 492 tys. desktopów. Najwiêkszy
udzia³ w rynku (a¿ 58,3%), podobnie jak w po-
przednich latach, maj¹ drobni sk³adacze. Drugie
miejsce w zestawieniu, z 9,7-proc. udzia³em, ma
NTT System. Kolejne miejsca w rankingu zajmu-
j¹: HP (5%), Dell (4,9%), Action (3,7%), Fujitsu
Siemens (2,8%) i Optimus (2,7%).

(DWOL, Komputery maj¹ wziêcie,
Parkiet nr 211/06, 13.09.06, s10)

l W I pó³roczu w Polsce sprzedano 300 tys.
notebooków. [�] Rok wcze�niej nabywców zna-
laz³o 180 tys. urz¹dzeñ. Klienci najchêtniej ku-
powali notebooki Toshiby (23% udzia³u w rynku
wobec 11% rok wcze�niej), Fujitsu Siemens (18%),
Acer (14%), HP (12%) i Asus (12%).

(DWOL, Ro�nie sprzeda¿ notebooków,
Parkiet nr 212/06, 14.09.06, s7)

l W odpowiedzi na zaproszenie do rokowañ w
sprawie zakupu spó³ki Bazy i Systemy Bankowe

Soft Pó³noc, MacroSoft Szczecin, MacroSoft Wro-
c³aw, MacroSoft Zamo�æ, MacroSoft Wielkopol-
ska, MacroSoft Bia³ystok (spó³ki przejmowa-
ne). Obecnie Grupê MacroSoft tworzy 11 spó³ek
zale¿nych i 1 stowarzyszona. Fuzja obejmie 9
z nich, w których MacroSoft SA posiada 100%
udzia³ów. Planowane zakoñczenie procesu ³¹-
czenia jest przewidziane na pocz¹tek 2007 r.

(DWOL, Pojawi siê Macrologic, Parkiet nr 213/06,
15.09.06, s6; Macrosoft, rb nr 36/2006, 6.09.06)

l Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Intem z Ka-
towic zakoñczy³o wdro¿enie systemu Teta CRM.
Intem zakupi³ podstawowy pakiet wspomagaj¹cy
zarz¹dzanie relacjami z klientami. Teta CRM
zosta³ wdro¿ony w centrali firmy oraz w jej trzech
oddzia³ach. Wdro¿enie trwa³o 3 tygodnie.

(www.teta.com.pl, 11.09.06)

l Poznañska Hydrobudowa 9 postawi³a na sys-
tem mySAP Business Suite. Wdro¿enie prze-
prowadzi³a firma IDS Scheer Polska we wspó³-
pracy z OST Serwis z Kielc.  Objê³o ono modu-
³y: finansowy (FI), kontrolingowy (CO), gospo-
darki materia³owej (MM), sprzeda¿y i dystry-
bucji (SD), �rodków trwa³ych (FIAA) i kadro-
wo-p³acowy (HR) oraz PowerProject Teamplan.
Z systemu korzysta oko³o 140 u¿ytkowników.

(www.ids-scheer.pl, 11.07.06)

l Softbank Serwis zakoñczy³ wdro¿enie systemu
Koma e-HR wspomagaj¹cego zarz¹dzanie kapi-
ta³em ludzkim w firmie Franke Gastopol z Gdy-
ni wchodz¹cej w sk³ad szwajcarskiego koncernu
Franke AG z siedzib¹ w Aarburgu. Na mocy
podpisanej umowy wdro¿one zosta³y nastêpuj¹-
ce modu³y systemu Koma e-HR: Kadry, P³ace,
Umowy Zlecenia, Zasoby, Delegacje i Pojazdy,
Mój HR, Rejestracja Czasu Pracy, Kartoteka Eme-
rytalna oraz Modu³ Socjalny. System obs³ugiwa³
bêdzie 200 pracowników.

(www.s2.pl, 29.08.06)

l Wroc³awski Cermag zdecydowa³ siê na wdro-
¿enie systemu mySAP ERP przy pomocy firmy
IDS Scheer. Projekt, który w³a�nie wystarto-
wa³, obejmie ok. 100 u¿ytkowników i niemal
wszystkie dzia³y firmy - finanse, kontroling,
sprzeda¿ i dystrybucjê, gospodarkê materia³ow¹
i magazynow¹ - ulokowane zarówno we wro-
c³awskiej centrali, jak i w lokalnych oddzia³ach
firmy: w Legnicy, Jeleniej Górze, �widnicy, Opo-
lu i £odzi. Harmonogram wdro¿enia jest napiê-
ty - pierwszy etap rozpocz¹³ siê pod koniec lip-
ca br., a start produktywny zosta³ przewidziany
na styczeñ 2007 r. W II etapie bêdzie wdra¿a-
ny CRM i hurtownia danych.

(www.ids-scheer.pl, 21.08.06)

l Firma SAD bêd¹ca wy³¹cznym przedstawi-
cielem Apple w Polsce, wybra³a do obs³ugi fir-
my system ISOF [firmy Heuthes]. W ramach
wdro¿enia zostan¹ uruchomione modu³y Sprze-
da¿y, Zakupów, Rachunkowo�ci, Magazynu, CRM,
DMS, Zamówieñ, Serwisu i Sekretariatu.

(www.heuthes.com.pl, 31.08.06)

l Dramers zakoñczy³ wdro¿enie systemu SAP
z wykorzystaniem rozwi¹zania prekonfigurowa-
nego Sprint. Przed wdro¿eniem systemu SAP w
Dramersie funkcjonowa³y dwa ró¿ne systemy:
finansowo-ksiêgowy i do obs³ugi produkcji. SAP
zintegrowa³ ca³¹ firmê w jednym systemie. Sys-
tem obs³uguje przedsiêbiorstwo pocz¹wszy od
logistyki - magazynu surowców i wyrobów go-
towych, zakupy komponentów poprzez plano-
wanie produkcji, a¿ po sprzeda¿ i wysy³kê to-
waru, transport i rozliczenia kosztów.

(www.7milowy.pl, 7.09.06)

l Bohamet jest firm¹ produkcyjn¹, której za-
kres dzia³alno�ci obejmuje: produkcjê okrêtow¹,
armatury przemys³owej (m.in. hydranty) oraz szk³a.
Zarz¹d firmy wybra³ oprogramowanie PCbiznes
Presti¿ firmy StreamSoft. W firmie Bohamet zo-
sta³y wdro¿one modu³y Finanse i ksiêgowo�æ;
Sprzeda¿, Gospodarka magazynowa, Kadry i p³a-
ce, Zarz¹dzanie produkcj¹, Raporty i formularze
oraz modu³ Zarz¹dzanie kontaktami.

(Jolanta Cicha, informacja prasowa StreamSoft, 4.09.06)

l Comarch podpisa³ kontrakt z niemieck¹ fir-
m¹ Falken Trade GmbH na sprzeda¿ licencji i
wdro¿enie systemu do zarz¹dzania przedsiêbior-
stwem (ERP) - CDN XL. Jego warto�æ nie zo-
sta³a ujawniona. [�] Kontrakt realizowany jest
przez niemieckie ramiê Comarchu � Comarch
Software AG.

(DWOL, System ERP dla niemieckiego klienta,
Parkiet nr 204/06, 5.09.06. s5)

l BCC (spó³ka specjalizuj¹ca siê we wdra¿aniu
systemów do zarz¹dzania przedsiêbiorstwem fir-
my SAP) zajmie siê rozbudow¹ rozwi¹zania dzia-
³aj¹cego w Hucie Celsa Ostrowiec. Warto�æ kon-
traktu pozostaje tajemnic¹.

(DWOL, BCC, Kontrakt z Hut¹ Celsa Ostrowiec,
Parkiet nr 204/06, 5.09.06. s5)

l QAD Polska wdro¿y³ w Polfie Warszawa
w³asny system wspomagaj¹cy zarz¹dzanie firm¹
(ERP). Warto�æ kontraktu nie zosta³a ujawniona.

(DWOL, QAD Polska, Kontrahent farmaceutyczny,
Parkiet nr 204/06, 5.09.06. s5)

Sektor publiczny

l Konsorcjum eo Networks i ATM podpisa³o
umowê z Pañstwow¹ Komisj¹ Wyborcz¹ na
wizualizacjê internetow¹ wyników tegorocznych
wyborów do samorz¹du terytorialnego. [...] eo
Networks wykona System Wizualizacji Wyni-
ków, Rejestr Korzy�ci, wdro¿y System Publika-
cji i Zarz¹dzania Tre�ci¹ CAVA�CMS i bêdzie
administrowa³o platform¹, natomiast ATM SA
zapewni us³ugi kolokacji, a tak¿e ³¹cze transmisji
danych do siedziby Pañstwowej Komisji Wy-
borczej. Termin realizacji wyznaczono na 28.11.06.
Warto�æ oferty wynosi 723 tys. z³.

(www.atm.com.pl, 8.09.06)

l Konsorcjum Hoga.pl i Wasko podpisa³o z Urzê-
dem Marsza³kowskim Województwa Pomorskie-
go w Gdañsku oraz Pomorskim Urzêdem Wo-

jewódzkim w Gdañsku umowy dotycz¹ce dosta-
wy i uruchomienia zintegrowanego systemu in-
formatycznego s³u¿¹cego do obs³ugi korespon-
dencji, ewidencji i zarz¹dzania dokumentami oraz
zarz¹dzania sprawami i procesami. £¹czna war-
to�æ umów to kwota 460 tys. z³ (warto�æ brut-
to), umowy bêd¹ realizowane w kilku etapach,
przy czym wykonanie ostatniego przewidziano
na prze³omie I i II kw. 2008 r.

(Hoga, rb nr 42/2006, 6.09.06)

l W lipcu mia³y ruszyæ pierwsze przetargi na bu-
dowê nowego rejestru ludno�ci. Zamiast nich re-
sort poszukuje doradcy. 200 mln z³ le¿y i czeka.

(Mariusz Zielke, Doradca na 200 mln z³,
PB nr 178/06, 13.09.06, s8)

l Spó³ka Softbank podpisa³a kontrakt na roz-
budowê infrastruktury informatycznej w ARiMR.
Warto�æ kontraktu wynosi 2,16 mln z³.

(DWOL, Softbank, Kontrakt z ARiMR,
Parkiet nr 207/06, 8.09.06, s10)

l Qumak Sekom dostarczy sprzêt komputero-
wy i akcesoria dla krakowskiego s¹du. Warto�æ
kntraktu to 0,76 mln z³.

(DWOL, Qumak-Sekom, Sprzêt dla s¹du,
Parkiet nr 211/06, 13.09.06, s6)

l Dobieg³y koñca szkolenia personelu wojewódz-
kich oddzia³ów NFZ [�] z zakresu nowej apli-
kacji do obs³ugi [�] �wiadczeniodawców, stwo-
rzonej przez konsorcjum firm Spin i Kamsoft.
[�] wykorzystanie formularzy stworzonych przez
Kamsoft i Spin w obs³udze procesu sk³adania
ofert nie oznacza [jednak] rezygnacji z us³ug [Com-
puterLandu] w zakresie obs³ugi NFZ.

(Antoni Bielewicz, NFZ nadal wspó³pracuje
z ComputerLandem, CW nr 33/06, 12.09.06, s12)

Personalia

l Netia zawiadamia o z³o¿eniu rezygnacji przez
prezesa spó³ki, Wojciecha M¹dalskiego, z pe³nio-
nego przez niego stanowiska ze skutkiem na dzieñ
13.09.06. Rada Nadzorcza Netii zwróci³a siê do
Paw³a Kar³owskiego o objêcie funkcji pe³ni¹-
cego obowi¹zki prezesa zarz¹du Netii. W chwili
obecnej Pawe³ Kar³owski piastuje stanowisko
g³ównego dyrektora zarz¹dzaj¹cego ds. komer-
cyjnych Netii oraz cz³onka zarz¹du. Pawe³ Kar-
³owski obj¹³ stanowisko pe³ni¹cego obowi¹zki
prezesa zarz¹du Netii z dniem 14.09.06.

(Netia, rb nr 68/2006, 12.09.06)

l Rada nadzorcza informatycznej grupy Macro-
soft powo³a³a nowego prezesa. Krzysztof Szczypa,
który dot¹d zarz¹dza³ Macrosoft Po³udnie, za-
st¹pi³ S³awomira Kosza, który zajmie siê poli-
tyk¹ personaln¹ firmy i pozostanie cz³onkiem
zarz¹du.

(Magdalena Laskowska, Jedna firma i nazwa,
PB nr 175/06, 8-10.09.06. s14)

l W³odzimierz Kawecki bêdzie dyrektorem han-
dlowym HP Polska w dziale rozwi¹zañ dla przed-
siêbiorstw.

(Tomasz Kopacz, OnLine Blogi,
HP ma Dyrektora sprzeda¿y, CW nr 33/06, 12.09.06, s1)

Telefonizacja Polski, Niemiec i Hiszpanii 1880-2005

Nie przewodem lecz komórk¹ � z³¹czym siê z narodem

W ci¹gu 130 lat historii telefonizacji
zmienia³y siê nie tylko granice pañstw
i ich ludno�æ, ale tak¿e techniki transmisji
g³osu. Porównanie rozwoju trzech krajów:
Polski, Hiszpanii i Niemiec poucza o
analogiach w tym rozwoju, ale sk³ania te¿
do pytañ o przysz³o�æ.

Jak podaj¹ �ród³a z 1893 r. - operatorzy wy³¹cznie
prywatni dzia³ali na obszarach Brazylii, Danii, Holandii,
Hiszpanii, USA czy W³och; operatorzy zarówno pry-
watni jak i pañstwowi konkurowali ze sob¹ w Belgii,
Rosji, Szwecji, na terenie Wêgier i w Wlk. Brytanii;
natomiast operatorzy wy³¹cznie pañstwowi byli wów-
czas obecni w Austrii (jedynie w Wiedniu dopuszczo-
no konkurencjê), Bu³garii, Francji, Japonii, Niemczech
i Szwajcarii.

Rozwój telefonii w ci¹gu ponad 100 lat do�æ czêsto
opiera³ siê na pomy�le, ¿eby zastan¹ infrastrukturê wy-
korzystywaæ do budowania technik nowej generacji.
Dla przyk³adu, pierwsze linie telefoniczne budowano
opieraj¹c siê na infrastrukturze sieci telegraficznej zbu-
dowanej kilkadziesi¹t lat wcze�niej. Historia ta powtó-
rzy³a siê sto lat pó�niej - w latach 90. XX w., kiedy to
sieæ analogow¹ wykorzystywano ze znacznym powodze-
niem do tworzenia sieci cyfrowych.

Hiszpania
Kraj ten uznawany jest za �ród³o najlepszych danych

referencyjnych do analiz porównawczych rozwoju go-

spodarczego w Polsce. W roku 1893 r. zewidencjono-
wano w Hiszpanii 11 tys. telefonów czyli prawie trzy-
krotnie wiêcej ni¿ w ówczesnym Królestwie Kongre-
sowym (z pocz¹tku liczba linii telefonicznych i licz-
ba czynnych aparatów by³y wska�nikami to¿samymi).

Rozwojowi telefonizacji w Hiszpanii jest praktycz-
ne obce pojêcie dekoniunktury. Kryzysu nie mo¿na tu
zaobserwowaæ ani w czasie I Wojny �wiatowej ani w
czasie II Wojny �wiatowej. Lekkie za³amanie rozwoju
telefonii nast¹pi³o w 1936 r. (wojna domowa) ale powrót
do liczby telefonów sprzed 1936 r. nast¹pi³ w Hiszpa-
nii ju¿ w 1940 r.

Po wojnie rozwój telefonizacji Hiszpanii utrzymywa³
siê jako bardzo dynamiczny do 1980 r. Spadek tempa
rozwoju w nastêpnych latach jest jednak bardzo z³udny.
Po pierwsze liczba telefonów w Hiszpanii nadal szybko
ros³a, natomiast statystyki odnosi³y siê do liczby linii
telefonicznych (do których do³¹czano coraz wiêcej apa-
ratów koñcowych). Dodatkowym czynnikiem jest pod-
noszenie jako�ci ³¹czy, które mog³y w sobie pomie-
�ciæ coraz wiêcej kana³ów cyfrowych.

Hiszpania jest jednym z tych krajów, które naj-
szybciej rozwinê³y sieci telefonii komórkowej. Budowê
sieci mobilnych rozpoczêto tu ju¿ w 1986 r. Liczba
u¿ytkowników telefonii komórkowej w tym kraju prze-
kroczy³a liczbê linii telefonicznych stacjonarnych w
1999 r. W 2005 r. liczba linii przewodowych w Hisz-
panii bardzo powoli ros³a, natomiast liczba komórek
wzrasta³a znacznie bardziej dynamicznie. W 2005 r.
w Hiszpanii wed³ug danych ITU eksploatowano 18,3 mln
linii telefonicznych stacjonarnych oraz 41,3 mln tele-
fonów komórkowych.

Niemcy
Ten du¿y i dobrze rozwiniêty technicznie kraj Euro-

py zaczyna³ od razu od wysokiego tempa. Ju¿ w 1883 r.
eksploatowano tam 92,3 tys. aparatów telefonicznych
(podczas gdy np. w Wlk. Brytanii by³o ich wtedy ok.
45 tys., a w ca³ej Rosji 7,5 tys.). Okres I Wojny �wiato-
wej zaskutkowa³ w Niemczech tylko spowolnieniem
rozwoju. Mimo to ju¿ w 1919 r. na terytorium ówcze-
snych Niemiec notowano obecno�æ 1,7 mln telefonów.

Pierwszy kryzys, który wp³yn¹³ w Niemczech na
spadek liczby telefonów, by³ zwi¹zany z okresem lat
1932-33. Ówczesny lekki spadek odrobiono ju¿ w 1935 r.
Lata II Wojny �wiatowej by³y okresem rozwoju telefo-
nizacji w Niemczech, i to nie tylko z racji podbijania
przez Niemcy nowych terytoriów. Jednak¿e wiarygod-
ne dane za ten okres nie s¹ dostêpne, przez co w ni-
niejszej analizie pominiêto je.

Po wojnie dane o telefonizacji Niemiec dostêpne
za lata 1949-1989 odniesiono do dwóch istniej¹cych

Wprowadzenie telefonii na �wiecie nabra³o tempa
od wdro¿enia technik opatentowanych w USA przez
Grahama Bella w 1877 r. W Europie wprowadzono
je 2-3 lata pó�niej. Pierwsze dane o liczbie telefonów
w Niemczech i Hiszpanii pochodz¹ z 1881 r. a w War-
szawie (bêd¹cej stolic¹ ówczesnego Królestwa Kongre-
sowego) z 1883 r. Niemcy i Hiszpania by³y wówczas
pañstwami suwerennymi, natomiast Polskê mo¿na roz-
patrywaæ jedynie jako fragment Cesarstwa Rosyjskiego
(ze sk¹din¹d ca³kiem dobrze rozwiniêt¹ infrastruktur¹
telefoniczn¹, jak na terytorium zale¿ne).

Z pocz¹tku rozwoju telefonii rz¹dy wielu krajów
pozwala³y na rozwój prywatnych sieci telefonicznych.

dok. str. 2
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od NBP ofertê, poza ComputerLandem, z³o¿y³a
spó³ka pracownicza BSB - poinformowa³a PAP.

(PAP, ComputerLand ma rywala w NBP,
PB nr 177/06, 12.09.06, s8)

l Sprzeda¿ dystrybutora komputerów Action
w sierpniu wynios³a 117,7 mln z³ i by³a o 42,6%
wy¿sza ni¿ przed rokiem.

(Emitent, Action, Parkiet nr 212/06, 14.09.06, s2)

l Wprowadzenie w ubieg³ym roku zasady best
value (najlepszej ceny) pozwala inwestorom NATO
stawiaæ wymagania, których nie s¹ w stanie spe³-
niæ polscy przedsiêbiorcy [IT]. [�] Jest o co
walczyæ. Tylko w naszym kraju do 2008 r. Pakt
Pó³nocnoatlantycki zainwestuje 2,2 mld z³.

(Zbigniew Lentowicz, Progi NATO za wysokie
dla polskich firm, Rz nr 213/06, 12.09.06, sB4)

l Asseco Slovakia rusza z ofert¹ [�] integrator
ma ambitny i precyzyjny program akwizycji. [�]
Asseco Slovakia zaoferuje polskim inwestorom
360 tys. akcji w ramach oferty publicznej. [�]
liczy, ¿e uda jej siê uzyskaæ 62-79 mln z³.

(Zbigniew Kazimierczak, Apetyt na 62-79 mln z³,
PB nr 174/06, 7.09.06. s11; Sebastian Gaw³owski,

Asseco S³owacja idzie �ladem inwestora,
PB nr 174/06, 7.09.06. s15)

l Niespe³na 30 mln z³ dotacji z bud¿etu otrzyma
koncern Toshiba w zamian za zainwestowanie
pod Wroc³awiem 167 mln z³. W planowanej fa-
bryce telewizorów i paneli LCD do 2010 r. ma
znale�æ pracê ponad 1000 osób.

(KRAK, Japoñczycy w Kobierzycach,
Rz nr 215/06, 14.09.06, sB1)

l Rozpoczyna siê publiczna oferta wroc³awskie-
go dystrybutora sprzêtu PC. [�] AB jest spó³k¹
z portfela funduszu venture capital Enterprise
Investors. [�] W ostatnich 4 latach przychody
spó³ki ros³y �redniorocznie o 16,6%.

(Sebastian Gaw³owski, AB kusi inwestorów,
ale unika prognoz, PB nr 171/06, 4.09.06. s21)

l Koncern 3M wybuduje we Wroc³awiu fabrykê
folii optycznych do monitorów ciek³okrystalicznych
(LCD). Inwestycja poch³onie ok. 50 mln USD.
Teren, na którym powstanie zak³ad, zosta³ przy-
³¹czony do Wa³brzyskiej Strefy Ekonomicznej.
Produkcja folii ruszy w marcu 2007 r. Na pocz¹t-
ku pracê we wroc³awskim zak³adzie znajdzie 100
osób. Pierwsza grupa zatrudnionych zosta³a ju¿
wys³ana na szkolenia do Korei. [�] Ubieg³orocz-
ne przychody 3M Poland wynios³y 407,6 mln z³,
a zysk netto 47,9 mln z³.

(AR, Powstanie fabryka za 50 milionów dolarów,
Parkiet nr 210/06, 12.09.06, s7)

Media i Internet

l Jesieñ bêdzie gor¹ca dla portali i serwisów
handlowych. Do walki o zainteresowanie blisko

12 mln internautów przyst¹pi¹ nowi gracze. [�]
Warto�æ wirtualnego rynku w naszym kraju po-
wiêkszy³a siê od czasów pierwszej internetowej
gor¹czki w 2000 r. prawie dziesiêciokrotnie.

(Zbigniew Zwierzchowski, Powrót internetowej gor¹czki,
Rz nr 206/06, 4.09.06, sB1)

l UOKiK wszcz¹³ postêpowanie antymonopolowe
przeciwko spó³ce eCard, rozliczaj¹cej transakcje
internetowe. Urz¹d sprawdzi, czy eCard, stwarzaj¹c
kontrahentom nierówne warunki konkurencji, nie
nadu¿ywa³ rynkowej pozycji.

(DI, UOKiK sprawdzi dzia³ania eCardu,
PB nr 179/06, 14.09.06, s11)

l Hyperion kupi³ za 1,06 mln z³ 89,96% udzia³ów
w DataNet, które �wiadczy us³ugi dostêpu do In-
ternetu w Rzeszowie. Niedawno naby³ te¿ spó³kê
Intelink dostarczaj¹c¹ Internet w Toruniu i Byd-
goszczy [100% za 912 tys. z³] i 37,5% udzia³ów w
Metronecie, providerze z Che³ma [za 185 tys. z³].

(PAP, Hyperion skupuje dostawców sieci, PB nr 177/06,
12.09.06, s11; Hyperion, rb nr 13, 14/2006, 7.09.06;

rb nr 15/2006, 11.09.06)

l Polska Wikipedia powsta³a 26.09.01. Za³o¿yli
j¹ uczestnicy angielskiej wersji jêzykowej, lekarz
internista z Czêstochowy Krzysztof Jasiutowicz i
fizyk, wówczas doktorant na UJ, Pawe³ Jochym.
Jasiutowicz wezwa³ Polaków dzia³aj¹cych w angiel-
skiej wersji, by przy³¹czyli siê do rodzimego pro-
jektu. Dzi� polska wersja jest czwarta pod wzglê-
dem ilo�ci hase³ (prawie 300 tys.) - oprócz angiel-
skiej ustêpuje tylko niemieckiej i francuskiej. Reda-
guje j¹ aktywnie oko³o 300 � 400 osób. 1500 osób
dokonuje co najmniej dziesiêciu modyfikacji mie-
siêcznie. Kilkana�cie tysiêcy redaguje okazjonalnie.
Tomasz Ganicz, który wcze�niej dzia³a³ w ró¿nych
projektach internetowych, w³¹czy³ siê do aktywne-
go tworzenia Wikipedii ju¿ w listopadzie 2001 r.

(Dariusz Rosiak, Encyklopedy�ci, w³¹czcie siê,
Rz nr 211/06, 9-10.09.06, sA8)

l Rejestracja domeny internetowej nawet w celu
jej odsprzeda¿y nie musi automatycznie oznaczaæ
³amania prawa. Tak orzek³ S¹d Polubowny ds. Do-
men Internetowych rozstrzygaj¹cy spór zwi¹zany
z domen¹ www.sitagroup.pl.

(S³awomir Wikariak, Nie z³ama³ prawa, bo nie
jest przedsiêbiorc¹, Rz nr 210/06, 8.09.06, sC1)

Telekomunikacja

l Qumak-Sekom podpisa³ umowê ramow¹ z TPSA.
Przedmiotem umowy jest �wiadczenie [...] us³ug in-
formatycznych, w tym us³ug utrzymania oprogramo-
wania oraz dostarczania produktów na warunkach
okre�lonych w umowie ramowej, umowach wyko-
nawczych i zamówieniach. Termin zakoñczenia umo-
wy ustalono na dzieñ 31.07.08. Ca³kowita war-
to�æ umowy szacowana jest na 3 mln z³ netto.

(Qumak Sekom, rb nr 21/2006, 11.09.06)

l Exatel uruchamia w tym tygodniu WiMax na
komercyjnych zasadach. [�] - W tym tygodniu
chcemy uruchomiæ us³ugê w Krakowie i Warszawie.
Zaczniemy podpisywaæ umowy z klientami na us³u-
gi dostêpu do internetu i po³¹czeñ telefonicznych
oparte na VoIP - mówi Wojciech Lubczyñski pe³-
ni¹cy obowi¹zki prezesa Exatela. [�] Nak³ady in-
westycyjne powinny zamkn¹æ siê w 80 mln z³. [�]
W tym roku projekt bêdzie siê dopiero rozkrêca³
- przychody maj¹ siê pojawiæ w 2007 r. [�] Do-
celowo WiMAX oferowany przez Exatela ma byæ

dostêpny w 37 miastach. [�] Budowê sieci do-
stêpowych w technologii WiMAX planuje tak¿e
amerykañska firma Clearwire.
(Magdalena Wierzchowska, PB nr 171/06, 4.09.06. s10; AM,
Exatel uruchamia sieci WiMAX, CW nr 33/06, 12.09.06, s17)

l TPSA blokuje sprzeda¿ abonamentu telefonicz-
nego przez Tele2. Zgodnie z decyzj¹ UKE naro-
dowy operator powinien od [14.09.06] przyjmo-
waæ od Tele2 zlecenia, dziêki którym jego kon-
kurent zacznie pobieraæ od klientów TP op³aty abo-
namentowe. [�] TP ich nie przyjmuje, argumen-
tuj¹c, ¿e dosta³a od UKE zbyt ma³o czasu (2 mie-
si¹ce) na wdro¿enie odpowiednich zmian w sys-
temach teleinformatycznych. Wed³ug spó³ki sys-
temy bêd¹ gotowe za 8 miesiêcy.

(£D, Klienci Tele2 nie kupuj¹ abonamentu,
Rz nr 216/06, 15.09.06, B5)

l Po fuzji GTS z Energisem nowa firma, z przy-
chodami ok. 400 mln z³ rocznie, wesz³a do dzie-
si¹tki najwiêkszych polskich telekomów. To nie
wyczerpuje ambicji operatora, za którym stoi re-
gionalna grupa telekomunikacyjna GTS Central
Europe (400 mln euro przychodów w 2006 r.)
kontrolowana przez rosyjski holding Menatep.

(£ukasz Dec, GTS Energis chce wej�æ na rynek detaliczny,
Rz nr 214/06, 13.09.06, B5)

l Tell zakoñczy³ formalno�ci zwi¹zane z przejê-
ciem od firmy Taurus sieci 13 sklepów sprzeda-
j¹cych telefony komórkowe. Poznañski dystrybu-
tor ma obecnie ok. 170 salonów sprzeda¿y. [�]
13 sklepów przejêtych od Taurusa zlokalizowanych
jest na Mazowszu i Podlasiu. Tell s³abo dociera
jeszcze w okolice Krakowa, Suwa³k i Szczecina.
W I po³owie 2006 r. przychody grupy wynios³y
73,9 mln z³ (w porównaniu z 56 mln z³ rok wcze-
�niej), a zysk netto 2 mln (1,28 mln). Prognozy
dla spó³ki mówi¹ o 156 mln z³ przychodów w
tym roku i zysku 5,4 mln z³.

(KAL, Podtrzymane plany dotycz¹ce rozbudowy sieci
sprzeda¿y, Parkiet nr 206/06, 7.09.06, s4)

l Z informacji TP wynika, ¿e Europa �rodkowa
i Wschodnia, a szczególnie Polska, jest jednym
z najszybciej rozwijaj¹cych siê rynków telefonii
internetowej VoIP. Od 2004 r. do koñca 2006 r.
Polska, Czechy i Wêgry, na które ju¿ przypada
47% ca³ego rynku w regionie, zanotuj¹ 5-krotny
wzrost liczby minut sprzedanych w ramach tego
rodzaju telekomunikacji.

(Wies³aw Ziobro, Gigant traci krew,
Dziennik Polski nr 209/06, 7.09.06, s11)

l Netia, jako drugi po GTS Energis operator,
podpisa³a z TPSA umowê o hurtowej wspó³pracy
w zakresie us³ug internetowych [�] Netia uzy-
ska³a prawo do korzystania z ³¹czy abonenckich
TP. [�] Razem z us³ugami internetowymi wpro-
wadzi telefoniê internetow¹ VoIP.

(£ukasz Dec, Walka o klientów coraz ostrzejsza,
Rz nr 207/06, 5.09.06, sB3)

l PERN zastanawia siê nad sprzeda¿¹ lub likwi-
dacj¹ Tele-PERN. Spó³ka od lat generuje straty
- mówi Przemys³aw Wipler, szef rady nadzorczej
PERN. [�] Tele-PERN jest operatorem jednej z
najwiêkszych sieci �wiat³owodowych w Polsce.

(Magdalena Wierzchowska, Atrakcyjna spó³ka dogorywa,
PB nr 172/06, 5.09.06. s6)

l Polkomtel, operator sieci komórkowych Plus
i Sami Swoi, ma ju¿ 10,86 mln klientów, czyli

jest na dobrej drodze do osi¹gniêcia planowa-
nych 11 mln u¿ytkowników na koniec roku. Przy-
chody w 2006 r. maj¹ wzrosn¹æ o 13%. W 2005 r.
przychody Polkomtela wynios³y 6,496 mld z³, a
zysk netto 1,067 mld.

(PAP, MEW, Polkomtel ma ju¿ 10,86 mln klientów,
PB nr 175/06, 8-10.09.06. s12)

l MNI poinformowa³o, ¿e do grupy powinna
do³¹czyæ kolejna spó³ka. Zarz¹d rozpocz¹³ bowiem
rozmowy w sprawie przejêcia 51% akcji firmy
Breakpoint, producenta gier przeznaczonych dla
rynku mobilnego. Chodzi o gry Java dostarczane
m.in. dla Vodafone oraz T-Mobile. Na wyniki
pozytywnie powinno tak¿e wp³ywaæ rozszerzenie
dzia³alno�ci. Spó³ka koñczy prace nad uruchomie-
niem dzia³alno�ci jako tzw. wirtualny operator.

(MGOR, Pomagaj¹ akwizycje, PB nr 173/06, 6.09.06. s12)

Finanse
i ubezpieczenia

l ComputerLand podpisa³ z NBP umowê na
realizacjê us³ug zwi¹zanych z serwisem i kon-
serwacj¹ oprogramowania dla Podsystemów Zin-
tegrowanego Systemu Ksiêgowego NBP oraz us³ug
w zakresie przygotowania pracowników NBP do
prowadzenia wdro¿eñ, serwisów interwencyjnych
i prac instalacyjno-wdro¿eniowych systemu ban-
kowo�ci elektronicznej u posiadaczy rachunków
w NBP. Maksymalna warto�æ umowy netto wy-
nosi 68,627 mln z³. Umowa obowi¹zuje przez 3
lata pocz¹wszy od dnia 1.09.06.

(ComputerLand, rb nr 91/2006, 4.09.06)

l Spó³ka ATM podpisa³a dwa kontrakty z klien-
tami bran¿y finansowej na us³ugi telekomunika-
cyjne i teleinformatyczne �wiadczone pod mark¹
Atman. Pierwsza instytucja dzia³a na rynku ubez-
pieczeñ. Umowê zawarto na 48 miesiêcy. Druga
(bank) bêdzie korzystaæ z us³ug ATM 18 miesiê-
cy. £¹czna warto�æ zleceñ przekracza 2 mln z³.

(DWOL, ATM, Kontrakty za 2 mln z³otych,
Parkiet nr 206/06, 7.09.06, s5)

l Polski oddzia³ Siemensa podpisa³ trzyletni kon-
trakt z Allianz Polska na obs³ugê informatyczn¹
i wspó³pracê przy rozbudowie systemu IT. War-
to�æ zlecenia szacowana jest na 1,5 mln euro.

(DWOL, Siemens, Kontrakt na 1,5 mln euro,
Parkiet nr 208/06, 9-10.09.06, s6)

l Fima NCR Polska wygra³a przetarg na dosta-
wy w latach 2006-2008 bankomatów dla Ban-
ku Millennium. Klient planuje kupiæ ok. 128 urz¹-
dzeñ. Dok³adna ich liczba bêdzie zale¿eæ od skali
rozwoju sieci placówek banku. Warto�æ kontrak-
tu nie zosta³a ujawniona.

(DWOL, NCR Polska, Bankomaty dla Millennium,
Parkiet nr 203/06, 4.09.06. s8)

l Mazowiecki Bank Regionalny (MR Bank)
wybra³ system Multicentaur firmy Heuthes do
prowadzenia obs³ugi operacji miêdzyoddzia³o-
wych i miêdzybankowych. Dziêki wykorzysta-
niu autorskiej technologii client-web-server oraz
modu³u MC-Intra, oferowana obecnie wersja 3.5
systemu umo¿liwia prowadzenie rozliczeñ po-
przez przegl¹darkê internetow¹ miêdzy central¹,
bankami spó³dzielczymi i innymi bankami spoza
Zrzeszenia MBR. Pierwsze wdro¿enie systemu
Multicentaur mia³o miejsce w 1996 r., w Pekao SA.
W ci¹gu krótkiego czasu jest to ju¿ drugi system

firmy Heuthes, który wybra³ MR Bank. W czerw-
cu 2006 r. nast¹pi³o podpisanie umowy na sys-
tem GryfCard do obs³ugi on-line poprzez prze-
gl¹darkê internetow¹ wszelkich operacji zwi¹za-
nych z kartami p³atniczymi.

(www.heuthes.com.pl, 29.08.06)

l Ruszy³o [we Wroc³awiu] centrum us³ug GE
Money oraz firmy Genpact. Ju¿ dzi� pracuje tu
50 osób. - Docelowo bêdzie ich 300. GE Money
wykorzysta centrum do obs³ugi klientów z Nie-
miec, Austrii i Szwajcarii. Pocz¹tkowo zatrudni
80 specjalistów - mówi Zoltan Major z GE Mo-
ney. Dodaje, ¿e nie ma planów, by centrum ob-
s³ugiwa³o tak¿e polski rynek. Dla GE Money
ma pracowaæ 250 osób, natomiast 50 - dla firmy
Genpact, która oferuje us³ugi ksiêgowe i call cen-
ter dla klientów zewnêtrznych. [�] Genpact sta-
le szuka nowych lokalizacji. - Obecnie przepro-
wadzamy due diligence w kilku miastach Polski
i kilku krajach Europy - twierdzi Zoltan Major.
Nieoficjalnie mówi siê [o zatrudnieniu w Polsce]
nawet 2 tys. osób. Podobno Genpact sprawdza
Katowice, Poznañ, £ód�, Kraków i Gdañsk. [...]
Udzia³owcy Genpact to GE oraz fundusze pri-
vate equity.

(Ma³gorzata Grzegorczyk, GE Money werbuje,
PB nr 178/06, 13.09.06, s9)

l Jeszcze w tym miesi¹cu w placówkach Poczty
Polskiej pojawi¹ siê nowe, proste produkty kredy-
towe Banku Pocztowego, zale¿nego od PKO BP.
Bêdzie to pierwszy rezultat umowy, jak¹ po kilku-
nastu miesi¹cach przygotowañ uda³o siê podpisaæ
miêdzy Poczt¹ Polsk¹ a Bankiem Pocztowym
oraz Poczt¹ a PKO BP. [�] W tym roku projekt
detaliczny poch³onie oko³o 20 mln z³. Nie wia-
domo, ile w przysz³ym, bo to zale¿eæ bêdzie od
tempa, w jakim bank bêdzie rozwija³ sieæ placó-
wek pocztowych. Efekt wspó³pracy z Poczt¹ Pol-
sk¹ i PKO BP ma byæ widoczny w wynikach
Banku Pocztowego za trzy lata. Na to samo liczy
PKO BP.

(Beata Tomaszkiewicz, Sojusz trzech sfinalizowany,
PB nr 173/06, 6.09.06. s7)

Przedsiebiorstwa

l BPSC planuje zadebiutowaæ na gie³dzie na
prze³omie I i II kwarta³u 2007 r. [�] Nowi ak-
cjonariusze bêd¹ kontrolowaæ ok. 25% kapita³u.
Prezes Miedziñski szacuje, ¿e kapita³ firmy zo-
stanie podniesiony maksymalnie o 15%. [�]
Spó³ka ju¿ od dwóch lat intensywnie sonduje
rynki pañstw b. ZSRR. Ma pierwsze kontakty
handlowe na Ukrainie i na Litwie.

(Dariusz Wolak, BPSC rusza po kapita³ na rynek
Parkiet nr 206/06, 7.09.06, s5)

l Walne zgromadzenie akcjonariuszy Macro-
Softu zdecydowa³o [14.09.06] o zmianie nazwy
spó³ki na Macrologic. [�] - Liczymy, ¿e nast¹pi
to w ci¹gu dwóch tygodni. Mamy nadziejê, ¿e
od pa�dziernika w tabelach gie³dowych bêdziemy
wystêpowali ju¿ jako Macrologic - wskaza³a Pa-
trycja Ptaszek-Str¹czyñska, cz³onek zarz¹du Ma-
croSoftu. [�] Z prac¹ w MacroSofcie i spó³-
kach zale¿nych bêdzie musia³o siê po¿egnaæ kil-
kana�cie osób. Obecnie grupa zatrudnia ponad
300 pracowników. [�] MacroSoft informuje o
po³¹czeniu nastêpuj¹cych spó³ek: MacroSoft SA
(spó³ka przejmuj¹ca) oraz MacroSoft sp. z o.o.,
MacroSoft Po³udnie, MacroSoft £ód�, Macro-

wówczas pañstw niemieckich, tj. NRF i NRD. Dynamika wzrostu liczby linii telefonicznych by³a w NRD wy-
soka tylko w ci¹gu pierwszych kilku lat od powstania tego pañstwa. Potem dynamika wzrostu w NRF by³a
wyra�nie wy¿sza. W 1988 r. w NRF eksploatowano ok. 35 mln linii telefonicznych, podczas gdy w NRD by³o ich
dziesiêciokrotnie mniej. Jednocze�nie ludno�æ NRF by³a tylko trzykrotnie liczniejsza od ludno�ci NRD.

Obecne Niemcy, 17 lat po po³¹czeniu u¿ytkuj¹ ok. 55 mln linii telefonicznych sta³ych oraz 79,2 mln tele-
fonów komórkowych. Liczba komórek i linii telefonów stacjonarnych zrówna³a siê w tym kraju w 2000 r.

Polska
Powa¿ne analizy telefonizacji Polski mo¿na prowadziæ dopiero po 1918 r. Tym niemniej warto zwróciæ

uwagê, ¿e w sk³ad II Rzeczpospolitej wesz³y obszary dobrze rozwiniêtej telefonicznie Wielkopolski, miasta
Galicji - takie jak Kraków, Lwów i Przemy�l, wreszcie przoduj¹ce w Rosji miasta przemys³owe takie jak
£ód�, Warszawa, Bia³ystok, Grodno czy nawet Wilno. Za spraw¹ tych wszystkich o�rodków Polska w 1919 r.
dysponowa³a sieci¹ 31,7 tys. telefonów, w 1920 r. 71,5 tys., natomiast w 1925 r. a¿ 108,5 tys. W roku tym,
jedyny raz w historii, Polska dysponowa³a wiêksz¹ liczb¹ telefonów ni¿ Hiszpania (102 tys.). Niestety, w nastêp-
nych latach nasz rozwój by³ nieco wolniejszy. Mimo ¿e w 1928 r. powo³ano do ¿ycia pañstwowy koncern
PPTiT (Poczta Polska Telegraf i Telefon), który konkurowa³ z prywatn¹ PAST (Polska Akcyjna Spó³ka
Telefoniczna). Rozwój telefonizacji Polski przed wojn¹ minimalnie opó�ni³ kryzys lat 1932-33. Potem by³ ju¿
tylko rozwój. Jak podaj¹ ówczesne oficjalne �ród³a, w koñcu marca 1939 r. w Polsce pracowa³o 225,4 tys
aparatów telefonicznych.

Po wojnie tak¹ ich liczbê osi¹gniêto dopiero po 1950 r. W latach pó�niejszych nastêpowa³ wzrost liczby
telefonów, ale bardzo powolny, gdy¿ ówczesne rz¹dy niechêtnym okiem patrzy³y na zbyt swobodn¹ komu-
nikacjê miêdzy obywatelami. W 1989 r. - przy porównywalnej z Hiszpani¹ liczbie ludno�ci - Polska mia³a
czterokrotnie mniej linii telefonicznych przewodowych, przy braku jakiejkolwiek sieci telefonii komórkowej.
Liczba telefonów komórkowych i linii telefonicznych stacjonarnych zrówna³a siê w Polsce w 2002 r.

W Polsce w 2005 r. eksploatowano ok. 11,2 mln linii telefonicznych oraz 29,2 mln aparatów komórkowych.
Niezale¿nie od specyfiki statystyk obu krajów trzeba uznaæ, ¿e jako kraj mamy jeszcze w czym nadrabiaæ
dystans technologiczny do Hiszpanii.

Jak skracaæ dystans
Wszystko wskazuje na to, ¿e Polska jest obecnie na w³a�ciwiej drodze, by dystans technologiczny do

Hiszpanii zdecydowanie skróciæ. Scenariusze zmian mog¹ byæ oczywi�cie ró¿ne: rozwój telefonii ISDN/ADSL,
UMTS, operatorzy wirtualni (MVNO) czy ewentualnie rozwój technik opartych na falach radiowych. Gwa³tow-
ny rozwój sieci przewodowych jest w najbli¿szych latach najmniej prawdopodobny.

Niezale¿nie od tego, jakie bêd¹ to techniki, warto te¿ zastanowiæ siê, kto bêdzie je na teren Polski wprowa-
dza³. Obecnie polsk¹ telekomunikacjê w du¿ym stopniu kontroluj¹ dwaj operatorzy europejscy znajdujacy
siê w fazie wyj¹tkowo g³êbokiego kryzysu wewnêtrznego. Kontrolujaca TPSA France Telecom odnotowa³a
w 2005 r. 13,5% strat, podczas gdy kontroluj¹ca PTC Era Deutsche Telekom a¿ 15,4% strat. Kto wie, czy
nie lepiej o infrastrukturê telekomunikacyjn¹ w Polsce zadba³aby wyj¹tkowo dynamicznie rozwijaj¹ca siê na
�wiecie Telefonica Espana (notujaca w 2005 r. wyj¹tkowo ma³e straty 8,3%, a wyprzedzaj¹ca swoj¹ kapi-
talizacj¹ rynkow¹ kolejne potêgi telekomunikacyjne nie tylko Europy ale i reszty �wiata).

(DiS, fragment analiz w³asnych, wrzesieñ 2006)

Przychody Asseco S³owacja
- wg s³owackich standardów rachunkowo�ci (mln z³)

2002 2003 20052004 I-VI 2006

63,1143,28 35,72 59,63 84,03

�ród³o: prospekt emisyjny Asseco S³owacja.
Dane przeliczone po kursie NBP z 6.09.06.

telefonizacja (dok.)


