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RAPORT 

z działalności Komitetu ds. Strategii 

Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2019 
 

Komitet ds. Strategii został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 417/05 z dnia 15 czerwca 2005 roku. 

Komitet ds. Strategii jest organem kolegialnym, którego rolą jest wspieranie prac Rady Nadzorczej, 

w szczególności w następujących obszarach: 

 plany strategiczne definiowane przez Zarząd, w tym zwłaszcza główne opcje strategiczne stojące 

przed Orange Polska; 

 procesy planowania strategicznego; 

 projekty strategiczne związane z rozwojem Orange Polska (takie jak alianse i porozumienia 

strategiczne, partnerstwa, umowy o współpracy technologicznej i branżowej, znaczące akwizycje 

oraz transakcje sprzedaży aktywów). 

Ponadto, Komitet ds. Strategii zapewnia wsparcie i doradztwo w powyższych obszarach dla Zarządu 

Orange Polska. 

 

Skład Komitetu ds. Strategii w roku 2019: 

Przewodniczący: 

Jean-Marc Vignolles 

Członkowie: 

dr Henryka Bochniarz (“członek niezależny”) 

Eric Debroeck 

prof. Michał Kleiber (“członek niezależny”) – do 24 kwietnia 2019 r. 

Patrice Lambert de Diesbach 

prof. Monika Nachyła („członek niezależny”) – od 24 kwietnia 2019 r. 

dr Maria Pasło-Wiśniewska (“członek niezależny”) 

Gervais Pellissier 

 

Stali goście: 

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Russ Houlden, Przewodniczący Komitetu Audytowego 

 

Do udziału w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii są zaproszeni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Orange Polska aktywnie uczestniczyli w pracach Komitetu, 

w ramach obszarów odpowiedzialności. 

Funkcję Sekretarza Komitetu ds. Strategii pełniła w 2019 r. Maria Janczar, Dyrektor Strategii 

Korporacyjnej i Badań Rynkowych w Orange Polska. 

W 2019 r. Komitet ds. Strategii odbył trzy zwyczajne posiedzenia. 

 

 

 

 



List od Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii 

Szanowni Akcjonariusze, 

Minął kolejny rok naszej działalności. Był to rok pełen wyzwań, ale także rok stabilizacji wyników 

finansowych Spółki, co ma kluczowe znaczenie dla umocnienia naszej pozycji rynkowej w 2020 roku. 

Podczas trzech posiedzeń, jakie odbyły się w 2019 r. Komitet skupił się na najważniejszych tematach 

z punktu widzenia nadchodzących lat, przede wszystkim na przełomowej technologii 5G i jej wpływie 

na dalsze działania firmy. Z myślą o uruchomieniu 5G w perspektywie lat 2020-2021 Komitet uważnie 

przyjrzał się wnioskom wyciągniętym podczas wdrożenia technologii 4G. W rezultacie sformułowano 

najważniejsze wnioski o charakterze technicznym i marketingowym. 

Wraz ze wzrostem zasięgu sieci światłowodowej Orange Polska, wiele uwagi Komitetu poświęcono 

w ubiegłym roku także usługom telewizyjnym Spółki. W ramach dyskusji o kierunkach dalszego rozwoju 

tego segmentu usług analizowano globalne i krajowe trendy dotyczące potrzeb klientów, a także 

oczekiwania biznesowe operatorów w tym zakresie.  

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Komitetu oraz zaproszonym gościom za ich wkład w efektywną 

pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju Spółki i sukcesu rynkowego w ubiegłym roku. 

Jean-Marc Vignolles 

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii 

 

Kwestie poruszane w porządku obrad Komitetu ds. Strategii w roku 2019 

 

Strategia OPL dotycząca częstotliwości oraz podejścia do wdrażania 5G 

Przedstawiono aktualną sytuację w zakresie częstotliwości w Polsce, a także wyzwania stojące przed 

OPL, w tym konieczność optymalizacji posiadanych zasobów pasma oraz wymagania jakie niesie 5G. 

Dyskusja dotyczyły także możliwych ram czasowych dla przydziału częstotliwości 5G w Polsce 

i harmonizacji dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego. 

Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu w 2019 r. zaktualizowano informacje na temat ram czasowych 

dla akwizycji częstotliwości 5G, przedstawiono benchmarki cenowe dla takich zasobów w innych 

krajach, wyniki testów terenowych 5G w OPL, a także przykładowy harmonogram wdrażania 5G dla OPL. 

Strategia OPL odnośnie usług finansowych 

Komitet omówił doświadczenia OPL zdobyte w poprzednich latach w ramach Orange Finanse, a także 

plany dotyczące przyszłego modelu biznesowego usług finansowych dla Orange Polska. 

Strategia odnośnie treści (kontentu) 

Przedstawiono analizę globalnych i lokalnych trendów dotyczących potrzeb klientów, a także 

oczekiwania biznesowe operatorów w zakresie treści oraz ambicje firmy w zakresie konwergencji. 

Dyskusja Komitetu dotyczyła opcji dalszego rozwoju oferty telewizyjnej. 

Przepływy pieniężne i polityka w zakresie dywidendy 

Mając na uwadze oczekiwania inwestorów dotyczące perspektyw dalszego rozwoju działalności Grupy, 

Komitet przeanalizował bieżącą sytuację finansową i najbardziej prawdopodobne scenariusze odnośnie 

przepływów pieniężnych na nadchodzące lata. 

Wiedza zdobyta przy 4G 

Zaprezentowano najważniejsze wnioski z wdrażania poprzedniej technologii komórkowej (4G), 

w szczególności dotyczące przebiegu aukcji częstotliwości 4G, przyjętej strategii marketingowej oraz 

wprowadzenia ofert komercyjnych LTE. Założenia biznesowe z 2015 r. porównano z rzeczywistymi 

wynikami tego projektu. 


