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3 listopada 2018 r – ENTSO-E godz. 9.00

Ceny energii elektrycznej w UE na rynku hurtowym 3 listopada 2018 r godz. 9.00

Ceny wyrównały 
się w aż 12 krajach



Standard 0G i 1G
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1926 – pasażerowie pierwszej klasy Deutsche 
Reichsbahn otrzymali możliwość skorzystania z rozmów 
na odległość (w obrębie pociągu)

1946 – pierwsze połączenia z radiotelefonu 
zamontowanego w samochodzie. Usługa cieszyła się 
tak dużym powodzeniem, że wkrótce osiągnęła 
maksimum swej przepustowości

1946 – Szwecja zaczęła produkcję pierwszych samochodowych automatów 
telefonicznych, które były dostępne dla prywatnych nabywców. Urządzenie 
wykorzystało technologię lamp próżniowych i ważyło 40 kilogramów. W obrębie 
Sztokholmu i Gothenburga korzystało z niego 125 osób.

1969 – Utworzono grupę Nordic Mobile Telephone 
(NMT) - system analogowy (brak szyfrowania)

1973 – Martin Cooper, dyrektor generalny działu 
systemów komunikacyjnych Motoroli, wykonał 
pierwszą publiczną rozmowę telefoniczną dzięki 
urządzeniu o wadze 1,1 kg



Standard 2G - GSM
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1982 – zebranie w Sztokholmie, rozważenie możliwości ujednolicenia systemu
cyfrowego dla telefonii komórkowej w Europie. Ostatecznie przyjęto norweski model
współpracy, co położyło podwaliny pod międzynarodowy standard.

1982 – uruchomiono pierwszą międzynarodową umowę roamingową

1987 – zatwierdzono specyfikacje techniczne dla standardu GSM. W oparciu
o technologię cyfrową skupiono się na interoperacyjności ponad granicami państw,
a w konsekwencji na różnych pasmach częstotliwości, jakości połączeń i niskich
kosztach

1989 – standard GSM był gotowy

1991 – pierwsze połączenie GSM w Finlandii

GSM (ang. Global System for Mobile Communications) najpopularniejszy standard
telefonii komórkowej.

Dzięki możliwości międzynarodowego roamingu i umowom między operatorami
abonent GSM może, bez podpisywania oddzielnych umów z każdym
operatorem z osobna, korzystać z telefonu w większości krajów świata.

Usługi GSM mogą być udostępnione na zasadzie usługi abonamentowej lub
formy przedpłaconej (która nie zobowiązuje użytkownika do zawarcia
umowy), a także form mieszanych, co znacznie zwiększa liczbę potencjalnych
użytkowników



Start telefonii komórkowej w Polsce – sieć 1G
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grudzień 1991 – powstanie Centertel. W pół roku uruchomienie infrastruktury
i rozpoczęcie działalności. Telekomunikacja Polska SA posiadała 51% udziałów,
natomiast Ameritech (obecnie AT&T – pierwszy operator komórkowy w Stanach
Zjednoczonych) oraz France Telecom (obecnie Orange) mieli po 24,5% udziałów

- wiele osób było nieufnych wobec nowej technologii

- posiadanie i korzystanie z telefonu komórkowego było wówczas przeznaczone 
jedynie dla najbogatszych

- w połowie dekady liczba abonentów przekroczyła 50 tys. 

Motorola Associate 2000



Standard 2G - GSM
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1992 – W Wielkiej Brytanii została wysłana pierwsza na świecie wiadomość SMS.
Wiadomość tekstowa brzmiała "Wesołych Świąt"

1992 – pierwsza międzynarodowa umowa roamingowa (GSM) podpisana między
Telecom Finland a Vodafone UK

1994 – Uruchomienie usług transmisji danych / faksu GSM fazy 2, ponad 100
operatorów, liczba abonentów GSM przekracza milion

1995 – liczba abonentów GSM przekracza 10 milionów

1996 – uruchomienie sieci GSM w Rosji i Chinach, uruchomienie przedpłaconych
kart SIM GSM, 167 sieci w 94 krajach, liczba abonentów GSM osiągnęła 50 milionów



Standard 2G - GSM
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1996 – debiut dwóch operatorów – Ery (16 września) i Plusa (1 października).
Dzięki większej konkurencji na rynku zarówno ceny usług, jak i telefonów zaczęły
systematycznie spadać.

Już w pierwszych latach rywalizacji trzech operatorów – Centertelu, Ery i Plusa –
doszło do rewolucyjnej zmiany. Wprowadzono alternatywę dla abonamentu w postaci
prepaid, a więc ofert na kartę: Tak Tak (1998) Ery i Simplusa (1998)

1996 – 16% gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii posiadała już telefon
komórkowy. W dziesięć lat później liczba ta wzrosła do 80%. Było to spowodowane
uruchomieniem w 1996 roku, pierwszej usługi telefonicznej, niewymagającej umowy
- Vodafone Prepaid

1997 – komisja europejska wskazała, że opłata w roamingu (cena w sieci
domowej +15 % marży) nie jest oparta na kosztach i należy ją zmienić na opłatę
międzyoperatorską



Standard 2G – GSM
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1999 – w Japonii, Shigetaka Kurita stworzył
system graficzny emoji

1998 – Centertel uruchomił swoją flagową markę – Ideę

1999 – w Wielkiej Brytanii miała miejsce swoista walka o klienta: supermarkety
Tesco, Sainsbury's i Asda sprzedawały telefony na kartę w mocno obniżonych
cenach. Telefon komórkowy był po raz pierwszy dostępny w cenie poniżej 200
złotych.

1998 – pierwszym zasobem, gotowym do pobrania
na telefon komórkowym był dzwonek Crazy Frog.
Plik osiągnął łączny zysk w wysokości pół miliarda
dolarów



Standard 2G – GSM
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2000 – pojawiła się Nokia 3310, sprzedano 126 milionów sztuk

2000 – w Japonii powstał telefon The Sharp J-SH04. Był on jako
pierwszy wyposażony w aparat fotograficzny, jednak działał jedynie na
terenie Japonii. Europa otrzymała pierwszy aparat w telefonie w 2002
roku, wraz z Nokią 7650

2000 – uruchomienie pierwszych komercyjnych usług GPRS

1999 – analiza praktyki antymonopolowej w Niemczech i Wielkiej Brytanii –
spowodowana wzrostem cen o ponad 200 % w roamingu

1999 – rozpoczęcie prób WAP we Francji i we Włoszech

1999 – powstał pierwszy telefon Blackberry, słynący
z prostej obsługi poczty e-mail. Model ten jako
jeden z pierwszych przyczynił się do wzrostu
pracoholizmu: 83% użytkowników przyznało
wówczas, że zaczęło czytać i pisać e-maile służbowe,
będąc nawet na wakacjach



Standard 3G
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2001 – rozpoczęcie aukcji licencji 3G. Pięć miliardów wiadomości SMS wysłanych
w ciągu jednego miesiąca. Pierwsza sieć WCDMA zostaje uruchomiona, abonenci
GSM przekraczają 500 milionów

2002 – uruchomienie MMS

2003 – standard 3G zaczął być wprowadzany na całym świecie, rozpoczynając
erę mobilnego Internetu i torując drogę do rozwoju smartfonów. Nepal był
jednym z pierwszych krajów w południowej Azji, który wprowadził usługi 3G, a jedna
z pierwszych firm w Nepalu oferująca tę usługę - Ncell, objęła zasięgiem 3G nawet
Mount Everest

2003 – uruchomienie pierwszych sieci EDGE

2004 – liczba abonentów GSM przekroczyła 1 mln

2005 – ponad trylion wysłanych SMSów w ciągu roku



Standard 3G
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2004 – powstaje submarka Ery Heyah – dedykowana dla
młodych osób. System prepaid oznaczał w Heyah pełną
kontrolę wydatków, a atrakcyjne warunki usług (np. SMS
po 3 grosze wewnątrz sieci był istną rewolucją cenową)
spowodowały, że niemal z marszu marka stała się znaczącym
graczem na polskim rynku GSM.

2005 – zmiana nazwy sieci Idea na Orange. Dotychczasowi operatorzy mieli się
dobrze – pewnie nawet nie przypuszczali, że na polskim rynku GSM zamiesza
w niedalekiej przyszłości jeszcze jeden wielki gracz.

2004 – start sieci Sami Swoi

2007 – zaczął działać PLAY. Play od samego początku
dokonał rewolucji cenowej, przez co pozostali operatorzy
musieli obniżyć ceny swych usług, aby sprostać
konkurencji



Standard 4G
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2007 – zadebiutował pierwszy iPhone od Apple. Dostępny był jedynie w Wielkiej
Brytanii w sieci O2 i kosztował 500 dolarów

2008 – pojawił się pierwszy telefon z Androidem (HTC Dream T-Mobile G1)

2008 – pojawił się sklep Apple App Store i Android Market, przemianowany później
na Google Play Store.

2009 – sieć O2 zademonstrowała połączenie 4G w Wielkiej Brytanii.
Technologia, którą dostarczył Huawei, osiągnęła szczytową szybkość transmisji
danych do 150 Mb/s

2009 – powstania WhatsAppa, co umożliwiło klientom wysyłanie i odbieranie
połączeń i wiadomości przez Internet

2016 – uruchomiono przełomową aplikację
Pokemon GO. Darmowa gra wykorzystuje
rozszerzoną rzeczywistość, kamerę oraz
lokalizację smartfona, aby pokazać postacie
Pokemonów w sposób, jakby znajdowały się one
w prawdziwym świecie

2010 – Samsung wypuścił swój pierwszy smartfon Galaxy S



Roaming w Polsce
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przed 2001 – aktywacja roamingu mogła się wiązać z koniecznością wniesienia
kaucji w wysokości kilkuset złotych.

2001 – użytkownicy ofert przedpłaconych uzyskali możliwość korzystania z roamingu
dopiero pod koniec 2001 roku. W Simplusie uruchomiono pilotażową usługę SMS
Roaming Pager, umożliwiającą bezpłatne odbieranie wiadomości SMS, a 25
stycznia 2002 uruchomiono usługę Simplus Roaming

przed 2007 – na cenę
usługi w roamingu składała
się stawka operatora
zagranicznego, do której
doliczano marżę w wysokości
15% (a następnie doliczano
podatek VAT). Oznaczało to,
że w danym kraju ceny
różniły się w zależności od
wyboru operatora
docelowego



Telefony 
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25.02.2008 – start sieci Mobilking



Regulowane taryfy roamingowe – Komisja Europejska
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Maksymalne opłaty w roamingu € (bez VAT)

Rozmowa wykonana Rozmowa odebrana SMS
Dane Dane

hurtowe/MB detaliczne/MB

2007 0,49 0,24

2008 0,46 0,22

2009 0,43 0,19 0,11 1,00

2010 0,39 0,15 0,11 0,80

2011 0,35 0,11 0,11 0,50

2012 0,29 0,08 0,09 0,25 0,70

2013 0,24 0,07 0,08 0,15 0,45

2014 0,19 0,05 0,06 0,05 0,20

2015 0,19 0,05 0,06 0,05 0,20

2016 cena krajowa + do 0,05 0,0114 cena krajowa + do 0,02 0,05 cena krajowa + do 0,02

2017 cena krajowa cena krajowa cena krajowa 0,0077 cena krajowa 



Wyciąg z taryfy operatora
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W Szwajcarii, jedna godzina oglądania serialu przez Internet w szwajcarskim roamingu
kosztuje 30 tys. zł. Każdy 1 MB pobranych danych kosztuje mniej więcej 50 zł. 



Dekada wirtualnych operatorów i submarek w Polsce
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25.02.2008 – start sieci Mobilking
06.06.2008 – start sieci 36.6
19.01.2009 – start sieci tuBiedronka
06.2009 – start sieci wRodzinie
05.10.2009 – start sieci FM Mobile
13.05.2011 – koniec sieci Simplus, Sami Swoi i 36.6
05.06.2011 – zmiana brandu Era na T-Mobile, koniec sieci Tak Tak
11.2011 – start sieci Lycamobile
16.05.2012 – koniec sieci Mobiling
22.08.2012 – start sieci Virgin Mobile
25.04.2013 – start sieci nju mobile (submarka Orange)
02.05.2013 – start sieci White Mobile (dzisiejszy Lajt Mobile)
04.12.2013 – start sieci Mobile Vikings
11.09.2014 – start sieci Plush (submarka Plusa)
15.05.2015 – zmiana brandu White Mobile na Lajt Mobile
06.2015 – start sieci Fakt Mobile
18.01.2016 – start sieci Premium Mobile
07.09.2016 – start sieci a2mobile
01.12.2017 – start sieci Folx
03.2018 – start sieci OTVARTA
30.09.2018 – koniec sieci Folx



Po 2020
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Nadchodząca dekada będzie prawdopodobnie zdominowana przez nowy rodzaj oferty
komórkowej, jaką jest subskrypcja.

Łączy ona zalety abonamentu (brak uciążliwych doładowań, ciągłość oferty i ważności
konta) i prepaidu (brak umowy). Numer połączony jest z kontem bankowym, z którego
raz na miesiąc pobierana jest – zazwyczaj niewysoka – opłata. Prekursorem takiego
rozwiązania w Polsce jest nieistniejąca już sieć Folx, ale pomysł został podchwycony
przez innych operatorów:

26.10.2018 – Play NEXT
28.03.2019 – Mobile Vikings Chill ON
10.05.2019 – Orange Flex

Sieć 5G

Oferować ma znacznie wyższą wydajność, ale też niezawodność:

prędkość transferu – do 20Gb/s pobieranie i do 10Gb/s wysyłanie

opóźnienie – maksymalnie 4ms, ale możliwe nawet 1ms

obciążenie – nawet 1 milion urządzeń na 1 kilometr kwadratowy

niezawodność – utrzymywanie połączenia w trakcie przemieszczania się z prędkością 

do 500km/h



Najważniejsze telefony w historii 
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Motorola Dynatac 8000X – 1985 – pierwsze bezprzewodowe

połączenie

Nokia 1011 - 1992 - pierwszy na świecie masowo produkowany

telefon, który wykorzystywał nowy cyfrowy standard GSM

Motorola StarTAC - 1996 - najdroższy i najbardziej pożądany

telefon na rynku w momencie premiery. StarTac zadebiutował

w konstrukcji z klapką i był najlżejszym, a zarazem najmniejszym

telefonem na rynku

The Hagenuk GlobalHandy - 1997 - jako pierwszy zadebiutował

bez widocznej anteny zewnętrznej.

Siemens S10 - 1998 - pierwszy telefon z kolorowym ekranem -

S10 Siemens, był przełomowym urządzeniem, mimo małego

wyświetlacza



Najważniejsze telefony w historii 
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Nokia 7110 - 1999 - pierwszy telefon wyposażonym

w przeglądarkę WAP. Można było przeglądać Internet

Nokia 3310 - 2000 - telefon zaskakiwał lekkością i wytrzymałością

baterii. Prócz tego posiadał równie legendarną jak on sam grę

Wężyk, konfigurowalne dzwonki oraz cichy tryb wibrujący

Motorola Razr V3 - 2004 - niewyobrażalnie cienki (14mm) telefon

z klapką, który paradoksalnie mógł doprowadzić do upadku

Motoroli. Marka zatrzymała się na pewien czas w rozwoju,

polegając zbytnio na udanym modelu V3, podczas gdy

konkurencja wprowadzała innowacje

Treo 700W - 2005 - pierwszy palmtop cenionej firmy Palm, który

nie wykorzystywał autorskiego systemu Palm OS. Miał system

Windows Mobile. Była to alternatywa dla tych, którzy potrzebowali

dostępu do oprogramowania Microsoftu także mobilnie

Apple iPhone - 2007 - rewolucyjny smartfon, z 3,5-calowym

ekranem dotykowym stał się prekursorem obecnych smartfonów



Najważniejsze telefony w historii 
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HTC EVO 4G - 2010 - pierwszy telefon komórkowy, spełniającym

standardy 4G, działający w sieci WiMAX. Sprzedawany był

z systemem Android 2.1 i miał jeden z największych ekranów

dotykowych, aparat 8MP, nagrywanie wideo w HD, wyjście HDMI,

funkcję mobilnego hotspota i moduł HTC Sense

Nokia Lumia 800 - 2011 - z tym modelem Nokia dostarczyła

użytkownikom system Microsoft Windows Phone 7

Samsung Galaxy S3 - 2012 - Samsung w przypadku S3 dokonał

czegoś niemożliwego - sprawił, że w pewnym momencie jego

sprzedaż wyprzedziła iPhone'a 4S. S3 był ogromnym krokiem

naprzód, w stosunku do poprzednich odsłon Galaxy, obnoszącym

się między innymi wyświetlaczem HD i dużej mocy procesorem

od kilku lat rynek telefonów komórkowych jest dość jednolity: mocniejsze podzespoły,

design, czy funkcje (np. wodoodporność)
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