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List Dyrektora Generalnego

Drodzy Przyjaciele,

Z wielką przyjemnością chciałbym podsumować kolejny, udany rok działalności Polskiej Telefonii Cyfrowej.
W 2002 roku, dzięki koncentracji na najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku, poczyniliśmy znaczące
postępy w realizacji strategii poprawy efektywności i rentowności firmy, przy jednoczesnym zapewnieniu
wysokiego tempa wzrostu i utrzymaniu pozycji lidera na polskim rynku telefonii mobilnej.

Rynek telefonii komórkowej zanotował kolejny rok rekordowego wzrostu, o czym świadczy wzrost
penetracji, w stosunku do końca grudnia 2001 roku, o kolejne 11 punktów procentowych, do poziomu
36 %. Liczba użytkowników telefonów komórkowych wyniosła na koniec roku ok. 13,9 milionów.
Doświadczenia innych krajów europejskich wskazują, że możemy się spodziewać dalszego znacznego
wzrostu penetracji rynku

Dane dotyczące liczby abonentów i dynamiki czasu rozmów wskazują, że telefonia komórkowa
jest najszybciej rozwijającym się segmentem rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Liczba telefonów
komórkowych przekroczyła już liczbę stacjonarnych linii telefonicznych. Telefonia komórkowa stała się
podstawowym sposobem komunikacji w codziennym życiu polskiego społeczeństwa. Z zadowoleniem
odnotowujemy fakt, iż jesteśmy czołową firmą wprowadzającą te zmiany.

Na rozwój rynku telefonii mobilnej, a w szczególności PTC, w przyszłości, będzie miało wpływ
szereg czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych – warunki ekonomiczne, otoczenie
prawno-regulacyjne, postęp technologiczny oraz pozycja konkurencyjna PTC.

Wyniki operacyjne i finansowe PTC w 2002 roku były nadzwyczaj dobre, zważywszy na trudne warunki
gospodarcze, w których przyszło funkcjonować Spółce. PTC jest największym operatorem telefonii
komórkowej na rynku, świadcząc usługi 4,87 milionom klientów na koniec 2002 roku. Udało nam się
znacznie rozbudować naszą ofertę i uzyskać istotny wzrost rentowności Spółki, o czym świadczy wartość
przychodów za rok ubiegły na poziomie 4.929,8 milionów złotych oraz wynik EBITDA w wysokości 2.060,5
milionów złotych. Warto zaznaczyć, że wyniki te zostały osiągnięte w trudnych warunkach gospodarczych
– niskiego popytu wewnętrznego i konkurencyjnej presji cenowej. Aby osiągnąć pożądane zyski i przepływy
finansowe przedsiębiorstwa zmuszone były do ograniczenia kosztów działalności i nowych inwestycji.
Nie inaczej stało się w przypadku PTC, która również została dotknięta spowolnieniem gospodarczym.
Równolegle z podejmowaniem wysiłków w celu pozyskania nowych klientów, czyniliśmy postępy
w realizacji programów oszczędnościowych, zmierzających do poprawy efektywności inwestowanych
zasobów. Nasze działania w ciągu minionego roku polegały na inwestowaniu przede wszystkim w te
segmenty rynku, które charakteryzują się najszybszym tempem rozwoju i najwyższą opłacalnością. Plany
dalszego rozwoju firmy wymagały rozwinięcia oferty usług niegłosowych i wzmocnienia marki Era –
synonimu atrakcyjności, nowoczesności i wartości dla klienta. Wśród naszych pracowników wzrosła
świadomość poprawy efektywności działania. Służyło temu wiele inicjatyw i ciekawych projektów
realizowanych na wszystkich szczeblach naszej organizacji. Chciałbym przy tej okazji pogratulować
i podziękować wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w ich realizację.

Otoczenie legislacyjne podlega głębokim zmianom. Kolejna nowelizacja ustawy Prawo Telekomunikacyjne
przewidywana jest na rok 2003, a liberalizacja rynku – po wprowadzeniu konkurencji w zakresie połączeń
międzystrefowych – począwszy od 2003 roku, obejmuje również rynek połączeń międzynarodowych.
Pomimo początkowych trudności w praktycznym zastosowaniu wolnej konkurencji na rynku, jakie
towarzyszyły operatorom telefonii stacjonarnej i komórkowej, jest dla nas oczywiste, że liberalizacja jest
trudnym, lecz niezbędnym procesem, dostosowującym przepisy i zasady obowiązujące na polskim rynku
do standardów europejskich.

Uczestnicy rynku telefonii komórkowej wskazują często na aspekty technologiczne jako powód do
niepokoju, wynikającego z opóźnień w uruchomieniu sieci trzeciej generacji. Niektórzy posiadacze koncesji
UMTS rezygnują nawet z budowy sieci w tym systemie. PTC przyjęła pragmatyczne stanowisko wobec
tej kwestii – zwróciliśmy się do organów regulujących działanie rynku telekomunikacyjnego o odłożenie
w czasie terminu uruchomienia sieci UMTS. Pozytywna decyzja regulatora dała nam czas na lepsze
przygotowanie się do wprowadzenia nowej technologii i skorzystanie z doświadczeń innych krajów. Nie
ustajemy jednak w pracach nad zwiększeniem naszej znajomości tej technologii. PTC, jako jedyny spośród
trzech polskich operatorów komórkowych, przeprowadziła w 2002 roku udane testy sieci UMTS. Testy
pokazały, że jesteśmy gotowi do rozpoczęcia procesu budowy sieci, jeśli tylko doświadczenia z działalności
naszych siostrzanych spółek w Europie Zachodniej wykażą, że istnieje ku temu wystarczający potencjał
rynkowy.

Sprawą kluczową dla powodzenia UMTS są nowoczesne produkty oparte na transmisji danych, łatwe
w użyciu i dostarczające klientom wartościowych aplikacji. W 2002 roku poczyniliśmy istotne postępy
w tworzeniu bogatej oferty produktowej, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.
Dzięki wykorzystaniu transmisji GPRS, zaoferowaliśmy klientom możliwość wysyłania wiadomości
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multimedialnych (MMS) oraz Era Omnix – naszą nową platformę dostępu do bogatych serwisów
informacyjnych i rozrywkowych. Bardzo istotną cechą Era Omnix jest stworzenie sieci renomowanych
dostawców serwisów, którzy w łatwy sposób mogą aktualizować zawartość swoich stron. Klienci
instytucjonalni wykorzystują transmisję GPRS, jako sposób szybkiego i bezpiecznego dostępu do swoich
sieci korporacyjnych i aplikacji biznesowych, takich jak poczta elektroniczna, bazy danych czy systemy
wspomagania zarządzania.

To tylko pojedyncze przykłady usług wprowadzonych na rynek w ubiegłym roku. PTC dokonała również
znacznego postępu w zakresie możliwości roamingu oferowanego naszym klientom. Zarówno klientom
abonamentowym, jak i tym w systemie pre-paid, zapewniamy równie łatwy w użyciu roaming
międzynarodowy, zaś dodatkowo wprowadzony został roaming GPRS, który na koniec 2002 roku był
dostępny w 14 krajach.

Wszyscy w PTC mamy świadomość, że naszym codziennym zadaniem jest umacnianie pozycji lidera na
rynku. Zadanie to realizujemy poprzez oferowanie klientom najbardziej innowacyjnych i wartościowych
rozwiązań oraz wysokiej jakości obsługi. Pomimo silnej konkurencji, nasze zrozumienie potrzeb klienta
pozwoliło PTC na pozyskanie w 2002 roku 1,1 miliona nowych klientów, a więc więcej niż kiedykolwiek
wcześniej w sześcioletniej historii firmy. Ze względu na coraz szybszy rozwój rynku, jesteśmy świadomi
wysiłku jaki musimy podjąć aby dorównać tempu wzrostu rynku i pozostać liderem. Mamy mocne
podstawy do dalszego rozwoju: silną markę, przewagę pod względem jakości sieci i obsługi klienta. W 2002
roku wprowadziliśmy innowacyjne plany taryfowe, tak dla klientów pre-paid, jak i płacących abonament,
które są bardzo elastyczne i mogą być dostosowane do zróżnicowanych potrzeb naszych klientów. We
wszystkich działaniach staramy się promować strategię, w której to klient jest najważniejszy, a my staramy
się zaproponować najlepszą na rynku ofertę, która daje mu więcej możliwości za określoną cenę.

Mamy dowody skuteczności naszych działań – rozwój skali działalności firmy i jednoczesny wzrost
wskaźników jej efektywności i satysfakcji klientów. Udało nam się obniżyć wskaźnik churn – ważny
wyznacznik wysokiej satysfakcji naszych klientów. Przeciętny koszt pozyskania klienta zmniejszył się,
zarówno w segmencie pre-paid, jak i w odniesieniu do klientów płacących abonament. Z kolei średnie
przychody uzyskiwane od klientów abonamentowych utrzymywały się na stabilnym poziomie, a jedynie
w przypadku klientów pre-paid nieznacznie spadły, przy bardzo dynamicznym przyroście liczby klientów
w tej grupie.

Efekty działań operacyjnych znalazły odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach finansowych i poprawie
płynności finansowej Spółki. Zwracaliśmy szczególną uwagę zarówno na ostrożne zarządzanie finansowe,
jak i na zapewnienie przejrzystości w naszym raportowaniu finansowym i komunikacji z rynkami
finansowymi. Osiągnięcie znaczącej wartości dodatnich przepływów finansowych pozwoliło nam na
spłatę zadłużenia w kwocie około miliarda złotych, dzięki czemu możemy ograniczyć ponoszone koszty
finansowe i ryzyko naszej działalności. Dowodem naszej silnej pozycji finansowej było podwyższenie oceny
wiarygodności kredytowej PTC.

Równie ważne jak poprawa wyników finansowych i operacyjnych jest doskonalenie sposobu, w jaki
prowadzimy naszą działalność. Rozmiary i tempo rozwoju Spółki oraz pozycja lidera na rynku telefonii
mobilnej obligują nas do ustanawiania najwyższych standardów jakości w polskich kręgach biznesu.
W 2002 roku zdobyliśmy wiele nagród, w tym prestiżowe wyróżnienie w konkursie o Polską Nagrodę
Jakości, za reprezentowany poziom w różnych aspektach naszej działalności.

Nasz dalszy rozwój zależy przede wszystkim od umiejętności i zaangażowania pracowników Spółki.
Zatrudniamy zespół młodych, ale coraz bardziej doświadczonych, specjalistów w dziedzinie telekomunikacji,
którym chciałbym gorąco podziękować za ich wysiłek włożony w pracę w 2002 roku. Zachęcam Państwa
do lektury kolejnych rozdziałów niniejszego raportu, z których dowiecie się Państwo znacznie więcej
zarówno o działalności firmy w ubiegłym roku, jak również o poglądach, doświadczeniach i problemach
naszych pracowników.

Bogusław Kułakowski
Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.



R a p o r t r o c z n y 2 0 0 2

Spis treści

1Spółka i jej władze 6 2Uwarunkowania zewnętrzne
rynku telefonii mobilnej

w 2002 roku

12 3PTC w 2002 roku 17



R a p o r t r o c z n y 2 0 0 2

4Filary działalności 28

Klienci 29

Nasze produkty 31

Sieć i IT w PTC 35

Pracownicy 40

Wizerunek firmy 43

5Strategia firmy 46 6Sprawozdania finansowe 49



1Spółka i jej władze

1
Spółka i jej władze



R a p o r t r o c z n y 2 0 0 2 / Spółka i jej władze

7

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Warszawie
w dniu 27 grudnia 1995 roku. Głównymi założycielami Spółki byli: Elektrim S.A., Deutsche Telekom
AG oraz US West. We wrześniu 1996, PTC rozpoczęła przyłączanie abonentów do sieci telefonii
bezprzewodowej w systemie GSM 900 pod nazwą handlową Era GSM. Od tamtej pory Spółka
przeżywa dynamiczny rozwój. Obecnie PTC oferuje usługi w systemie GSM 1800 i 900, jak również
posiada zezwolenie na oferowanie usług w systemie UMTS. Wraz z uzyskaniem zezwolenia UMTS,
Spółka zmieniła markę na Era, aby zakomunikować klientom niezależność oferowanych usług od
rodzaju używanej technologii.

Poniższy wykres przedstawia bieżącą strukturę udziałowców PTC:

* włączając około 3 %, które są przedmiotem sporu pomiędzy Elektrimem a Deutsche Telekom AG.
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Grupa Deutsche Telekom

Deutsche Telekom jest największą w Europie firmą telekomunikacyjną i jednym z najbardziej
innowacyjnych operatorów telekomunikacyjnych w świecie. Jej produkty i usługi ustanawiają
standardy nie tylko w Niemczech, ale i na całym świecie. Deutsche Telekom oferuje pełne spektrum
nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i jest jedną z niewielu firm telekomunikacyjnych na
świecie, która oferuje w pełni zintegrowane rozwiązania.

Deutsche Telekom prowadzi politykę międzynarodowego rozwoju Grupy poprzez strategiczne
udziały w wielu spółkach zależnych. Poza znakomitym umiejscowieniem firmy w sercu Europy,
Deutsche Telekom posiada liczne udziały w firmach telekomunikacyjnych w Centralnej i Wschodniej
Europie, zaś nabycie udziałów amerykańskiego operatora telefonii bezprzewodowej VoiceStream
Wireless uczyniło z Deutsche Telekom największego operatora telefonii komórkowej na świecie,
wykorzystującego technologię GSM. Posiadane koncesje na świadczenie usług telefonii komórkowej
po obu stronach Atlantyku dają Deutsche Telekom ponad 500 milionów potencjalnych klientów.

Grupa Elektrim

Elektrim S.A. jest spółką notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma jest
koncernem przemysłowym z bogatą tradycją działalności tak przed, jak i po zmianach politycznych
w 1989 roku. Kluczowe spółki grupy koncentrują swoją działalność w sektorach: telekomunikacji
i energetyki. Elektrim posiada udziały w PTC poprzez spółki joint venture z Vivendi Universal, w tym
Elektrim Telekomunikacja, która zarządza również spółkami oferującymi usługi telefonii stacjonarnej.

Grupa Vivendi Universal

Vivendi Universal to światowy lider w zakresie mediów i komunikacji. Działa we wszystkich
dziedzinach kluczowych dla rozwoju łączności cyfrowej. Ambicją firmy jest pozycja wiodącego
twórcy i dostawcy rozrywki, edukacji i spersonalizowanych usług świadczonych klientom, za
pośrednictwem wszystkich możliwych platform dystrybucyjnych i urządzeń końcowych. Vivendi
Universal, wraz z Grupą Cegetel, jest wiodącym alternatywnym operatorem sieci stacjonarnej,
poprzez Cegetel, i komórkowej, poprzez SFR, we Francji.

Vivendi Telecom International, spółka w całości zależna od Vivendi Universal, rozwija działalność
telekomunikacyjną firmy poza granicami Francji. Vivendi Telecom International działa obecnie
w Europie i Afryce. Udziały w PTC posiada poprzez spółki joint venture z Elektrim S.A., w tym
Elektrim Telekomunikacja.

R a p o r t r o c z n y 2 0 0 2 / Spółka i jej władze
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Rada Nadzorcza
Przedstawicielami
udziałowców są członkowie
Rady Nadzorczej PTC

Rada Nadzorcza składa się z dziewięciu członków: czterech wybranych przez Elektrim
Telekomunikacja, czterech przez Deutsche Telekom i jednego wybranego przez wszystkich
udziałowców.

Na dzień 31 grudnia 2002 w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

Dariusz Oleszczuk jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Dariusz Oleszczuk jest Partnerem
w firmie prawniczej Salans w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z dziedziny
telekomunikacji, IT i mediów, prawie spółek, fuzjach i przejęciach. Obecnie jest sędzią w Sądzie
Arbitrażowym przy Polskiej Izbie Handlowej.

Fridbert Gerlach dołączył do Deutsche Telekom AG w 1999 roku jako Wiceprezes Regionalnego
Biura Budowy i Integracji w Europie Centralnej, Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Jest również
odpowiedzialny za zarządzanie inwestycjami DT poza granicami Niemiec.

Michael Günther jest członkiem Zarządu T-Mobile International AG odpowiedzialnym za wszystkie
jej spółki joint venture. Jest członkiem rad nadzorczych w T-Mobile UK, T-Mobile Austria oraz
T-Mobile Czechy.

Gerd Kareth od lipca 2001 roku jest Dyrektorem Wykonawczym w departamencie International
Support Technik w T-Mobile International.

Michael Lawrence jest Dyrektorem w T-Mobile International, gdzie zajmuje się spółkami
zagranicznymi grupy. Michael Lawrence ukończył studia na wydziale mechanicznym, a następnie
uzyskał stopień doktora w RWTH Aachen.

Michael Picot jest Wiceprezesem Vivendi Telecom International odpowiedzialnym za działalność
Spółki w Europie Środkowej i Wschodniej.

Philippe Houdoin jest Wiceprezesem Vivendi Telecom International, gdzie od 2000 roku zajmuje
się działalnością grupy w Europie Środkowej i Wschodniej. Philippe Houdouin jest Prezesem
Zarządu Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. i Carcom Warszawa Sp. z o.o., a także członkiem
Zarządu Elektrim Autoinvest S.A.

Maciej Raczkiewicz jest prywatnym inwestorem i przedsiębiorcą w Polsce. Maciej Raczkiewicz
został nominowany do Rady Nadzorczej przez Elektrim Telekomunikacja w 2002 roku.

Jacek Trela jest Dziekanem Warszawskiej Rady Adwokackiej. Został nominowany do Rady
Nadzorczej PTC w listopadzie 2001 roku jako członek niezależny.
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Zarząd

Na mocy umowy między
udziałowcami Spółki trzej

z nich mianowani są przez
Elektrim wraz z Elektrim
Telekomunikacja, a dwaj

przez T-Mobile International.

Bogusław Kułakowski został mianowany na
stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa
Zarządu we wrześniu 1999 roku. Wcześniej
był Dyrektorem Departamentu Obsługi
Klienta, a następnie szefem Departamentu
Strategii w PTC. Przed podjęciem pracy
w PTC Bogusław Kułakowski pracował
jako Dyrektor ds. Marketingu w SAP
Polska, a wcześniej jako Konsultant ds.
Marketingu w Coca-Cola w Nowym Jorku.
Ukończył Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej
Curie uzyskując dyplom magistra prawa.
Posiada także tytuł magistra zarządzania
Uniwersytetu w Nowym Jorku oraz tytuł
magistra telekomunikacji Uniwersytetu
Technicznego w Delft, w Holandii.

Jonathan Eastick dołączył do PTC w 2001
roku jako Dyrektor Finansowy. Poprzednio
był Dyrektorem Finansowym w Lucent
Technologies Polska S.A. Dodatkowo pełnił
tam funkcję Kontrolera ds. Sprzedaży
Technologii UMTS w Europie, na Bliskim
Wschodzie i w Afryce. Przed pracą w Lucent,
Jonathan Eastick związany był z firmą Arthur
Andersen w Londynie i Warszawie. W latach
1995 – 1998 pełnił funkcję Kierownika ds.
Planowania Strategicznego i Finansowego
w PTK Centertel Sp. z o.o. Jonathan Eastick
ukończył London School of Economics
i posiada certyfikat biegłego rewidenta (UK
Qualified Chartered Accountant).
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Martin Schneider od 2002 roku Dyrektor
ds. Strategii, Marketingu i Sprzedaży, oraz
członek Zarządu, dołączył do PTC z T-Mobile
International, spółki zależnej od Deutsche
Telekom, gdzie od 2000 roku zajmował
stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania
Spółkami Joint Venture. Swoją karierę
w Deutsche Telekom rozpoczął w 1993 roku
obejmując kolejno różne stanowiska, w tym
Dyrektora ds. Strategii Korporacyjnej, potem
zaś Dyrektora ds. Marketingu (rynek klientów
biznesowych i prywatnych). Przedtem
pracował w Procter & Gamble, w Dziale
Marketingu i w Blendax (Grupa Procter
& Gamble) w Dziale Zarządzania Markami.

Ryszard Pospieszyński, Dyrektor Pionu
Administracji, do Zarządu Spółki został
wybrany w 1996 roku. Wcześniej
był Prezesem FATA Ltd. i Dyrektorem
Generalnym w PHZ Film Polski. Ryszard
Pospieszyński posiada tytuł magistra
ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego i tytuł
magistra telekomunikacji Uniwersytetu
Technicznego w Delft, w Holandii.

Wilhelm Stückemann, Dyrektor Pionu
Eksploatacji Sieci, do Zarządu został
wybrany w 1996 roku. Wcześniej pracował
w T-Mobile, głównie nad rozwojem sieci
GSM i przy tworzeniu grupy inżynierów
odpowiedzialnych za budowę sieci D-1
w Niemczech. Wilhelm Stückemann uzyskał
dyplom na wydziale elektrotechnicznym
w Bielefeld, w Niemczech.
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Problemy strukturalne
trapiące polską gospodarkę
nie zostały rozwiązane,
ale zakończenie nagocjacji
z Unią Europejską to
niewątpliwy sukces.

W 2002 roku nie nastąpiło ożywienie gospodarcze, oczekiwane w drugiej połowie roku. Trudna sytuacja
ekonomiczna wpływała negatywnie na możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw, choć operatorzy
komórkowi dawali sobie z powodzeniem radę w tych trudnych warunkach. Otoczenie prawno-regulacyjne
rynku telekomunikacyjnego w Polsce podlegało głębokim zmianom. Proces zmian nie dobiegł jeszcze końca,
a już w 2003 roku uwaga władz odpowiedzialnych za regulację rynku będzie skupiona na nowelizacji ustawy
Prawo Telekomunikacyjne.

Dobrze już znane problemy trapiące polską gospodarkę nie zostały rozwiązane w minionym roku. Do
podstawowych problemów należały prawne i administracyjne bariery działalności gospodarczej, wysokie
obciążenia fiskalne mające ograniczyć deficyt budżetowy, wynikający z niewystarczających reform
strukturalnych w systemie finansów publicznych i w niektórych gałęziach przemysłu, w których dominują
przedsiębiorstwa państwowe. Odzwierciedleniem tych trudności był niski przyrost PKB, wysoka stopa
bezrobocia oraz niskie wskaźniki popytu wewnętrznego i nastrojów konsumentów. O nie najlepszym klimacie
gospodarczym w 2002 roku świadczą też niskie wpływy z prywatyzacji i z zagranicznych inwestycji
bezpośrednich.

Wśród pozytywnych zjawisk można wymienić silny kurs złotego i bardzo niski poziom inflacji, co umożliwiło
znaczącą obniżkę stóp procentowych. Pierwszoplanowym wydarzeniem było zakończenie z sukcesem
negocjacji z Unią Europejską i ustalenie warunków wstąpienia Polski do Unii, planowanego na maj 2004 roku.

Otoczenie regulacyjne
rynku telekomunikacyjnego
podlegało istotnym
zmianom w 2002 roku.

Jeśli chodzi o kwestie legislacyjne, to miały miejsce wydarzenia mające duże znaczenie dla całego rynku.
Zmiany w polskim systemie legislacyjnym świadczą o kontynuacji liberalizacji rynku telekomunikacyjnego.
Zarówno walka operatorów alternatywnych o zdobycie udziału w rynku połączeń międzystrefowych, jak
również opóźnienie przygotowania pełnej liberalizacji połączeń międzynarodowych, planowanej na początek
2003 roku, wykazały jak trudny jest to proces. Operatorzy lokalnych sieci telefonii stacjonarnej nie zdołali
znacząco rozszerzyć skali swojej działalności, jednakże udało im się uzyskać kluczową dla nich możliwość
restrukturyzacji ich ogromnych zobowiązań z tytułu koncesji telekomunikacyjnych. Operatorzy telefonii
mobilnej spodziewają się podobnych rozwiązań w kwestii konwersji przyszłych opłat licencyjnych za licencję
UMTS na zobowiązania inwestycyjne.

Polska dostosowuje swoje prawo do dyrektyw Unii Europejskiej. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego jest
spodziewana w marcu 2003 roku, jednakże w drugiej połowie roku przewidywane są kolejne zmiany, będące
skutkiem wprowadzenia w życie przez Unię Europejską nowych dyrektyw. Dla operatorów komórkowych
najbardziej znaczącym wydarzeniem w 2002 roku było uznanie wszystkich trzech firm za operatorów
o znaczącej pozycji rynkowej. Kolejnym wydarzeniem było wydanie ośmiu zezwoleń na świadczenie usług
w wirtualnych sieciach telefonii komórkowej. Żaden z wirtualnych operatorów nie rozpoczął działalności do
momentu wydania niniejszego raportu.

Stawki rozliczeniowe za
połączenia międzysieciowe
zostały dostosowane
do wysokości stawek
obowiązujących na bardziej
rozwiniętych rynkach;

W połowie czerwca ubiegłego roku weszła w życie umowa o wzajemnych rozliczeniach między PTC a PTK
Centertel. Z kolei umowa o rozliczeniach między PTC a TP S.A. została renegocjowana, co pozwoliło na
zakończenie sporów w tym zakresie z operatorem narodowym. Stawki rozliczeniowe zostały dostosowane do
wysokości stawek obowiązujących na bardziej rozwiniętych rynkach, co powinno skutkować wzrostem ruchu
w sieci i zwiększeniem satysfakcji klientów.
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Wywiad Poprosiliśmy Pana Bogusława Kułakowskiego, Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu PTC,
o przedstawienie jego opinii na temat wydarzeń minionego roku.

raport roczny: Jak Pan ocenia rok 2002 z perspektywy PTC?

Bogusław Kułakowski: To z pewnością był pomyślny rok dla PTC. Określiłbym miniony rok jako rok innowacji.
Uwagę skupiliśmy na rozwoju usług transmisji danych, wprowadzając transmisję w systemie GPRS w Polsce
i w roamingu międzynarodowym, dostępną nie tylko dla klientów abonamentowych, ale również dla klientów
systemu pre-paid. Stanowi to duży krok naprzód w stosunku do naszej konkurencji. Zawartość usług
dostępnych dla użytkowników GPRS została wzbogacona przez wprowadzenie platformy Era Omnix, jak
i przez uruchomienie usług MMS, a wśród nich, jako jedyni w Polsce, umożliwiliśmy przesyłanie filmów video.

Innowacyjność znalazła swoje odzwierciedlenie również w zmianie struktury taryf poprzez wprowadzenie
opcji jednosekundowego naliczania opłat za rozmowy naszych abonentów.

Innowacyjność ma w efekcie prowadzić do osiągnięcia dobrych wyników przez całą firmę i udało nam się
to osiągnąć w 2002 roku. Wyniki badań satysfakcji klientów są bardzo dobre. Wyniki finansowe również
kształtują się na bardzo zadawalającym poziomie, zgodnym z celami wyznaczonymi przez Zarząd i naszych
udziałowców.

raport roczny: Które wydarzenia można uznać za najważniejsze w roku?

Bogusław Kułakowski: Mógłbym wymienić wiele bardzo ważnych wydarzeń, jednak niektóre z nich miały
szczególne, wręcz symboliczne, znaczenie. Godnym podkreślenia jest fakt, że liczba telefonów komórkowych
przewyższyła liczbę telefonów stacjonarnych w Polsce. Dowodzi to, że telefonia komórkowa odgrywa ważną
rolę zarówno w gospodarce, jak i w życiu nas wszystkich.

Drugim, bardzo ważnym z punktu finansowego wydarzeniem, było podwyższenie naszej oceny wiarygodności
kredytowej, co wyraźnie wskazuje na to, iż obraliśmy właściwy kierunek działań a nasza pozycja finansowa
jest bardzo stabilna.

Efektywność naszej organizacji i spełnienie oczekiwań klienta są dla nas bardzo istotne. Dlatego kładziemy
nacisk na zarządzanie jakością czego dowodem jest zakończenie w 2002 roku procesu wdrażania wymagań
normy ISO 9001 : 2000 w całej organizacji i certyfikacja PTC. Jesteśmy jednym z niewielu operatorów
telekomunikacyjnych w Europie, który otrzymał certyfikat obejmujący całą działalność firmy.

Innym ważnym wydarzeniem było zdobycie wyróżnienia I stopnia w konkursie Polska Nagroda Jakości.

raport roczny: Czy mógłby Pan scharakteryzować wpływ otoczenia gospodarczego i prawnego PTC na
funkcjonowanie firmy przez ostatni rok.

Bogusław Kułakowski: Sytuacja gospodarcza w Polsce niestety nie była korzystna, ale nie miała zbyt
wielkiego wpływu na wyniki finansowe i operacyjne naszej Spółki. Każdy z pracowników musiał włożyć
więcej pracy w wykonywanie powierzonych mu zadań, aby osiągnąć zamierzony cel w trudnych warunkach
ekonomicznych.

Otoczenie prawne podlegało istotnym zmianom. Zmiany przepisów wymagały od nas dużego zaangażowania,
gdyż będąc jedyną w pełni prywatną Spółką wśród czołowych operatorów w kraju, szczególnie intensywnie
pracowaliśmy i nadal pracujemy na rzecz ustanowienia jasnych i sprawiedliwych warunków konkurencyjnych
dla wszystkich uczestników rynku. Stabilność przepisów prawnych jest niezbędna dla powodzenia każdego
przedsiębiorstwa. W polskim Prawie Telekomunikacyjnym zachodzą jednak częste zmiany z powodu
konieczności dostosowywania przepisów do dyrektyw Unii Europejskiej.

raport roczny: Czy spodziewa się Pan znaczących zmian w tym zakresie w 2003 roku?

Bogusław Kułakowski: Uczestniczymy w pracach nad nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne, która
pozwoli dostosować nasze przepisy do przepisów obecnie obowiązujących w Unii. Parlament będzie omawiał
nowelizację tej ustawy w 2003 roku. Trzeba jednak zauważyć, że nowe regulacje w Unii Europejskiej wejdą
w życie w lipcu 2003 roku, tak więc polskie prawo będzie wkrótce musiało zostać ponownie zmienione.
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Wpływ takich zmian na naszą firmę bardzo dobrze ilustruje kwestia uznania PTC za operatora o znaczącej
pozycji rynkowej. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty uznał nas za takiego operatora pod koniec
2002 roku na podstawie zasady obowiązującej w przepisach polskich i europejskich, mówiącej o progu 25 %
udziału w rynku. Za kilka miesięcy próg określony w przepisach europejskich zostanie podniesiony do 40 %,
co spowoduje niezgodność polskich przepisów z unijnymi.

Mamy nadzieję na większą stabilizację prawa w przyszłości, co pozwoli nam na skuteczne i efektywne
konkurowanie.

Bogusław Kułakowski,
Dyrektor Generalny
i Prezes Zarządu PTC



R a p o r t r o c z n y 2 0 0 2 / Uwarunkowania zewnętrzne rynku telefonii mobilnej w 2002 roku

16

raport roczny: Przyjrzyjmy się samej PTC. Jakie zmiany zaszły wewnątrz firmy w minionym roku?

Bogusław Kułakowski: Przede wszystkim dokonaliśmy gruntownego przeglądu procesów wewnątrz firmy.
Nie jesteśmy już firmą początkującą, tylko dużą organizacją. Tego typu zmiana stwarza ogromne wyzwanie
opracowania właściwych procedur umożliwiających zarządzanie tak dużym przedsiębiorstwem. Celem
przeglądu procesów było ich uproszczenie, zwiększenie efektywności i znalezienie możliwości redukcji
kosztów. Obszary takie jak zaopatrzenie czy kontroling ulegają znaczącym zmianom, a są to tylko dwa z wielu
przykładów procesów, które postanowiliśmy przedefiniować.

Zatrudnienie w firmie zwiększyło się bardzo nieznacznie, tak więc usprawnienia procesów umożliwiają istotny
wzrost produktywności. Było to możliwe dzięki wysiłkom naszych pracowników, którzy są młodzi i dynamiczni.
Średnia ich wieku to 28 lat, a większość z nich ma wyższe wykształcenie. Są oni naszym największym
zasobem. Tworzymy dla nich dobre warunki pracy, dobrą komunikację wewnątrz firmy i przejrzystość
srtuktury organizacyjnej. Otrzymanie prestiżowej nagrody „Lider zarządzania zasobami ludzkimi” najlepiej
o tym świadczy.

raport roczny: Czy były problemy, z którymi nie był Pan w stanie sobie poradzić i którymi chciałby Pan zająć
się w przyszłości?

Bogusław Kułakowski: Oczywiście. Jest wiele rzeczy, które moglibyśmy robić lepiej. Nie jesteśmy idealni, ale
na pewno staramy się zmieniać naszą organizację na lepsze. Problemy pojawiają się często i próbujemy jak
najszybciej na nie reagować. W trudnej sytuacji ekonomicznej rozwój firmy, mierzony wzrostem klientów czy
przychodów jest szczególnie trudny, co spowoduje, że wiele działań będzie skierowanych na innowacje,
sprzedaż i komunikację rynkową, aby utrzymać naszą czołową pozycję na rynku.

raport roczny: Jak widzi Pan PTC powiedzmy za trzy lata?

Bogusław Kułakowski: To jest bardzo dobre pytanie, zważywszy na fakt, iż w 2002 zostałem wybrany na
funkcję Prezesa firmy na kolejne 3 lata. Będziemy kontynuowali realizację naszej strategii zrównoważonego
wzrostu. Zakłada ona dalszy rozwój firmy i utrzymanie pozycji lidera. Chcemy być liderem w wielu aspektach:
pod względem jakości usług, wielkości a także wartości firmy. Ekspansja naszej działalności musi przekładać
się na korzyści dla naszych udziałowców w postaci coraz lepszych wyników finansowych.

raport roczny: Zdajemy sobie sprawę z Pana zaangażowania w pracę dla firmy. Czy znalazł Pan czas na urlop
w 2002 roku?

Bogusław Kułakowski: Tak, ale nie było to łatwe. W listopadzie, a więc pod koniec roku, wygospodarowałem
trochę czasu na odpoczynek.

raport roczny: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Bogusław Kułakowski: Dziękuję.
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Przychody PTC zależą od liczby klientów, czasu ich rozmów oraz cen połączeń. Całkowita liczba abonentów jest
wypadkową liczby nowych aktywacji klientów i liczby klientów odłączonych od sieci (churn). Utrzymanie wzrostu
liczby abonentów i rozmów w sieci zależy od wielu czynników, w tym od cen połączeń, akcji promocyjnych,
programów wymiany telefonów dla obecnych klientów, pojemności i zasięgu sieci PTC, jak i ogólnych warunków
gospodarczych i rynkowych, w tym od stopnia konkurencyjności na rynku.

W 2002 roku wyniki finansowe i operacyjne PTC kształtowały się następująco:

w tys. złotych 2002 2001 Różnica do roku
poprzedniego

Głównym źródłem naszych przychodów są opłaty za usługi świadczone
naszym klientom

Średnia liczba klientów abonamentowych wyniosła 2.413 tysięcy, a ich
miesięczne rachunki oraz opłaty za rozmowy przychodzące wynosiły
przeciętnie 137,2 złotych

3.972.763 3.609.984 10,0 %

Średnio w roku mieliśmy 1.845 tysięcy klientów w systemie pre-paid, których
obciążenia kont oraz opłaty za rozmowy przychodzące miesięcznie średnio
wynosiły 34,1 złotych

754.974 492.024 53,4 %

Pozostałe przychody (np. opłaty za przyłączenie do sieci, czy za wynajem
łączy) wyniosły

25.708 21.547 19,3 %

Ogółem przychody z tytułu usług świadczonych naszym klientom wyniosły 4.753.445 4.123.555 15,3 %

Do pozostałych źródeł naszych przychodów należą:

Przychody ze sprzedaży telefonów i akcesoriów w związku z pozyskiwaniem
nowych klientów i programami wymiany telefonów obecnych klientom

176.379 221.341 (20,3 %)

Łącznie nasze przychody osiągnęły wartość 4.929.824 4.344.896 13,6 %

Nasze koszty sprzedaży dzielimy na:

Koszty sprzedaży usług, wśród których najważniejsze to opłaty za połączenia
zakończone u innych operatorów, koszty zakupu zawartości usług
niegłosowych, koszty utrzymania sieci oraz kanałów dystrybucji

(1.195.643) (987.891) 21,0 %

Koszty telefonów i akcesoriów sprzedawanych naszym abonentom (970.557) (948.750) 2,3 %

Łącznie koszty sprzedaży wyniosły (2.166.200) (1.936.641) 11,9 %

Koszty operacyjne obejmują:

Koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją (486.963) (545.250) (10,7 %)

Koszty administracyjne i pozostałe koszty operacyjne (216.162) (180.403) 19,8 %

Łącznie koszty operacyjne osiągnęły wartość (703.125) (725.653) (3,1 %)

Przychody pomniejszone o koszty sprzedaży i koszty operacyjne dają
wynik w postaci zysku przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją
(EBITDA)

2.060.499 1.682.602 22,5 %

Wynik EBITDA jest ważnym wskaźnikiem naszej działalności operacyjnej. Jego
wartość musi pokryć odpisy amortyzacyjne, koszty finansowe oraz podatki

Amortyzacja środków trwałych wyniosła (909.983) (850.572) 7,0 %

Wynik przed odsetkami i opodatkowaniem miał wartość 1.150.516 832.030 38,3 %

Przychody finansowe, do których należą uzyskane odsetki, dodatnie różnice
kursowe i zysk z transakcji zabezpieczających, wyniosły

266.454 316.616 (15,8 %)

Koszty finansowe, do których należą odsetki zapłacone bądź naliczone,
ujemne różnice kursowe i strata z transakcji zabezpieczających, wyniosły

(848.132) (694.546) 22,1 %

Wynik przed opodatkowaniem (brutto) miał więc wartość 568.838 454.100 25,3 %

Od wyniku brutto odejmujemy kwotę obciążenia podatkiem dochodowym (222.362) (26.879) 727,3 %

i otrzymujemy wynik netto powiększający kapitały Spółki, o wartości 346.476 427.221 (18,9 %)
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Wyniki operacyjne
Wzrost liczby abonentów

Liczba nowych klientów
przyłączonych do sieci
w 2002 roku wyniosła
1.893 tys, a tym samym
liczba klientów wzrosła
o 28,9 % do 4,87 miliona;

W roku 2002 PTC pozyskała 1.893.324 nowych klientów (przyłączenia brutto). Dla porównania w roku 2002 liczba
przyłączonych klientów wyniosła 1.671.869. Liczba klientów wzrosła o 28,9 % do 4.868.288 na dzień 31 grudnia
2002, z 3.775.652 na koniec roku 2001.

W 2002 roku wśród nowych klientów znalazło się 719.631 klientów abonamentowych i 1.173.693 klientów systemu
pre-paid. W poprzednim roku wśród nowych klientów znalazło się odpowiednio 906.311 klientów abonamentowych
i 765.558 klientów systemu pre-paid.

Obserwowana od drugiego kwartału 2001 roku zmiana w strukturze nowo przyłączonych klientów PTC (malejący
udział klientów systemu post-paid) jest spowodowana pogarszającą się sytuacją polskiej gospodarki oraz zmianami
w preferencjach klientów, którzy coraz chętniej korzystają z oferty pre-paid, ponieważ nie wymaga ona podpisania
długoterminowej umowy.

Struktura klientów PTC na koniec grudnia 2002 roku kształtowała się w sposób następujący: liczba klientów
abonamentowych wynosiła 2.530.894, co oznacza wzrost o 7,4 % z 2.356.472 na koniec roku 2001; liczba klientów
w systemie pre-paid wynosiła 2.337.394 co stanowiło 48,0 % wszystkich klientów PTC. Dla porównania na koniec
roku 2001 z systemu pre-paid korzystał 1.419.188 osoby, czyli 37,6 % wszystkich klientów PTC. Liczba klientów
systemu pre-paid wzrosła więc o 64,7 % w porównaniu do końca 2001 roku. Silny wzrost liczby przyłączeń netto
w segmencie pre-paid jest wynikiem skierowania przez Spółkę większej uwagi na ten najszybciej rozwijający się
segment rynku. Nowe taryfy dla klientów segmentu pre-paid, wprowadzone na rynek w drugim i trzecim kwartale
2002, mają na celu dalsze umacnianie pozycji PTC w tym segmencie.

Według danych PTC polski rynek telefonii bezprzewodowej wzrósł o 11 punktów procentowych w 2002 roku,
powodując przyrost penetracji do poziomu około 36,3 % populacji Polski. Łącznie wszyscy operatorzy telefonii
komórkowej obsługują około 13,9 milionów klientów w porównaniu z 10,0 milionami klientów na koniec 2001 roku.

W ciągu ostatnich kilku kwartałów zauważalna jest tendencja szybszego wzrostu rynku pre-paid, niż rynku
post-paid. W 2002 roku oba segmenty rynku telefonii komórkowej wzrosły odpowiednio o 66,1 % i 17,3 %.

PTC szacuje, że jej udział w polskim rynku usług telefonii bezprzewodowej w segmentach pre-paid i post-paid na
dzień 31 grudnia 2002 roku wynosił odpowiednio 31,7 % oraz 38,8 %. Dla porównania, na koniec 2001 roku
udział ten kształtował się na poziomie 32,0 % oraz 42,4 % – odpowiednio segment pre-paid i post-paid. Spadek
udziału PTC w rynku post-paid zrównoważony jest przez stale powiększające się zaangażowanie PTC na rynku
usług biznesowych. PTC odniosła sukces w 2002 roku zwiększając liczbę klientów biznesowych, co pozwoliło na
utrzymanie stabilnego ARPU oraz niskiego wskaźnika „churn” wśród klientów abonamentowych. PTC jest wciąż
zorientowana na polepszanie swojej oferty skierowanej do klientów abonamentowych z segmentu prywatnego
i monitoruje opłacalność programów lojalnościowych.

PTC utrzymała pozycję lidera
z 38,8 % udziałem w rynku
klientów abonamentowych
i 35,0 % udziałem w
rynku telefonii mobilnej;

PTC szacuje, że jej klienci stanowią około 35,0 % ogólnej liczby użytkowników telefonii komórkowej w naszym
kraju, co stawia PTC na pierwszym miejscu wśród firm oferujących tego typu usługi w Polsce. Jednakże w wyniku
wyższego od konkurentów zaangażowania w segmencie klientów systemu post-paid oraz klientów biznesowych,
PTC ocenia, że jej udział w rynku telefonii komórkowej mierzony przychodami ze sprzedaży ogółem będzie
kształtował się znacznie powyżej jej udziału w rynku, mierzonego ilością abonentów.
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Wskaźnik churn
Miesięczny wskaźnik churn

spadł do 1,6 % w roku 2002;
W 2002 roku średni miesięczny wskaźnik „churn” oznaczający przymusowe bądź dobrowolne odłączenie klienta
od sieci spadł do 1,6 % w porównaniu z 1,8 % w roku 2001. Średni miesięczny wskaźnik „churn” dla klientów
płacących abonament wyniósł 1,8 %, zaś dla klientów systemu pre-paid 1,3 %. Dla porównania w 2001 roku średni
miesięczny wskaźnik „churn” dla klientów płacących abonament wyniósł 2,2 %, zaś dla klientów systemu pre-paid
wyniósł 0,9 %.

Spadek liczby odłączeń klientów z systemu post-paid wynika głównie z uatrakcyjnienia programów lojalnościowych
oferowanych klientom generującym wysokie ARPU. PTC stale monitoruje opłacalność swoich programów
lojalnościowych.

Średni miesięczny czas rozmów
Liczba minut korzystania

z sieci jest stabilna dla
klientów abonamentowych

i spadła dla klientów
segmentu post-paid
w wyniku szybkiego

wzrostu bazy klientów;

W 2002 roku średni miesięczny czas rozmów, przypadający na klienta osiągnął wartość 134 minut, wobec 157
minut w 2001 roku. Średni miesięczny czas rozmów w 2002 roku wyniósł 192 minuty dla klientów płacących
abonament i 60 minut dla klientów systemu pre-paid. Dla porównania, w 2001 roku średni miesięczny czas rozmów
wyniósł 196 minut dla klientów płacących abonament i 77 minut dla klientów systemu pre-paid.

Spadek średniego miesięcznego czasu rozmów wynika ze zwiększonego udziału klientów systemu pre-paid
w ogólnej liczbie klientów oraz spadku liczby minut przychodzących do sieci z sieci stacjonarnych (rozmów
odbieranych przez abonentów PTC), co jest rezultatem podniesienia cen rozmów z telefonu stacjonarnego na
telefon komórkowy przez TP S.A.
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Wzrost liczby wysyłanych krótkich wiadomości tekstowych („SMS”)
Popularność SMSów
stale wzrasta

W roku 2002 średnia liczba krótkich wiadomości tekstowych SMS wysyłanych z sieci Era wzrosła do poziomu
około 18 wiadomości na klienta miesięcznie, w porównaniu do około 13 wiadomości na klienta miesięcznie
w roku poprzedniego. Klienci płacący abonament wysyłali średnio 19 wiadomości zaś klienci systemu pre-paid 17
wiadomości. Dla porównania w roku 2001 klienci abonamentowi wysyłali średnio 14 wiadomości z klienci systemu
pre-paid 12 wiadomości.

Średni przychód na klienta („ARPU”)
ARPU dla klientów
abonamentowych utrzymuje
się na stałym poziomie,
ARPU dla klientów systemu
pre-paid spada jako wynik
szybkiego wzrostu liczby
klientów w tym systemie;

Średni miesięczny przychód na klienta w 2002 roku wyniósł 92,5 złotych. Wartość ta oznacza spadek wskaźnika
ARPU o 11,1 % w stosunku do 2001 roku, kiedy to wskaźnik wynosił 104,0 złote.

ARPU generowane przez klientów abonamentowych wyniosło w 2002 roku 137,3 złotych, czyli o 1,0 % więcej niż
w roku 2001. Średni przychód generowany przez klientów systemu pre-paid wyniósł w 2002 roku 34,1 złotego,
czyli o 10,3 % mniej niż roku 2001.

Stabilizacja ARPU od klientów abonamentowych w stosunku do roku ubiegłego, w głównej mierze jest
spowodowana wzrastającym udziałem klientów biznesowych wśród ogólnej liczby klientów PTC, jak również
wzrastającymi przychodami pochodzącymi z usług nie głosowych.

Spadek poziomu średniego przychodu generowanego przez klientów systemu pre-paid w 2002 roku jest
spowodowany stale wzrastającą liczbą użytkowników tego systemu, a co za tym idzie zmniejszającym się średnim
ruchem generowanym przez klienta. Dodatkowo spadający udział liczby minut przychodzących ma negatywny
wpływ na generowane ARPU.

Koszt pozyskania klienta („SAC”)
SAC spada zarówno dla
klientów abonamentowych
jak i dla klientów
systemu pre-paid

W 2002 roku średni koszt pozyskania klienta spadł do 340,4 złotych w porównaniu do 523,0 złotych w 2001.
Spadek ARPU był w głównej mierze spowodowany wzrostem udziału klientów systemu pre-paid w ogólnej liczbie
nowych abonentów.

Średni koszt pozyskania klienta abonamentowego spadł do 736,3 złotych w 2002 roku z 821,0 złotych w 2001 roku.

Jeśli chodzi o klientów systemu pre-paid, średni koszt ich pozyskania spadł do 97,6 złotych w porównaniu do 171,0
złotych w 2001 roku. Spadek kosztu pozyskania klienta systemu pre-paid wynika w głównej mierze ze wzrostu
liczby sprzedawanych oddzielnie kart SIM, co w konsekwencji oznacza mniejsze dotowanie sprzedaży ze strony PTC.
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Wyniki finansowe
Przychody

Przychody wzrosły o 13,5 % Przychody ze sprzedaży ogółem za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2002 roku wyniosły 4929,8 miliona
złotych, co oznacza wzrost o 584,9 miliony złotych lub 13,5 % w porównaniu z rokiem 2001.

Przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 15,3 % do 4.753,4 miliona złotych z 4.123,6 miliona złotych w roku 2001.
Wzrost przychodów odzwierciedla wzrost liczby klientów PTC. Efekt wzrostu liczby klientów został do pewnego
stopnia zredukowany przez wzrost udziału użytkowników systemu pre-paid w ogólnej liczbie klientów PTC, którzy
przynoszą średnio niższy miesięczny przychód niż klienci systemu abonamentowego.

W porównaniu do 2001 roku, przychody ze sprzedaży telefonów i akcesoriów spadły o 20,3 % do 176,4 milionów
złotych z 221,3 miliona złotych w roku 2001. Spadek ten jest wynikiem wzrostu udziału klientów systemu pre-paid,
którzy kupują karty startowe, bez telefonów.

Wpływ na wielkość przychodów PTC w 2002 roku miał fakt uruchomienia rozliczeń międzyoperatorskich z PTK
Centertel, co miało miejsce w połowie czerwca 2002. Przychody wynikające z tego tytułu wyniosły 113,9 milionów
złotych i stanowiły 2,3 % przychodów ogółem za 2002 rok.

Koszty sprzedaży
Koszty sprzedaży

wzrosły o 11,9 %
W 2002 roku koszty sprzedaży (z wyłączeniem amortyzacji) wyniosły 2.166,2 milionów złotych wobec 1.936,6
milionów złotych za 2001 rok, co oznacza wzrost o 11,9 %.

Koszt sprzedaży usług wzrósł o 21,0 % do 1.195,6 milionów złotych w 2002 roku z 987,9 miliona złotych w 2001
roku, podczas gdy koszt sprzedaży telefonów i akcesoriów wzrósł o 2,3 % do 970,6 milionów złotych w porównaniu
do 948,8 milionów złotych w roku 2001. Główną przyczyną wzrostu było 57,2 % wzrost kosztów połączeń
międzyoperatorskich, co jest wynikiem zwiększenia się ruchu kończonego w sieciach operatorów mobilnych,
a zmniejszenia się ruchu kończonego w sieciach stacjonarnych, włączając 141,0 milionów złotych wynikających
z umowy z PKT Centertel.

Wzrost liczby nowych abonentów brutto wynoszący 13,2 % oraz rosnąca liczba telefonów dotowanych przez PTC
w ramach programów lojalnościowych są główną przyczyną wzrostu kosztów sprzedaży telefonów i akcesoriów.
Wzrost ten został częściowo ograniczony dzięki zmianie struktury przyłączanych do sieci klientów, w której zwiększa
się udział klientów w systemie pre-paid, którzy nabywają tańsze, mniej zaawansowane technologicznie modele
aparatów telefonicznych lub też kupują samą kartę SIM.

Marża brutto
Marża brutto na poziomie

2.763,6 milionów
złotych lub 56,1 %

W 2002 roku marża brutto (z wyłączeniem amortyzacji) wyniosła 2.763,6 milionów złotych, zaś w 2001 roku
wyniosła 2.408,3 milionów złotych. Jako udział w całkowitej sprzedaży netto, marża brutto wzrosła do 56,1 %
w 2002 roku z 55,4 % w roku 2001. Wpływ na poziom marży brutto miał spadek kosztów pozyskania nowych
klientów częściowo zrównoważony przez rosnące koszty programów lojalnościowych.

Koszty operacyjne
Koszty operacyjne

spadły o 3,1 %
W roku 2002 koszty operacyjne spadły o 3,1 % do 703,1 milionów złotych z 725,7 milionów złotych w 2001 roku.

Koszty sprzedaży i dystrybucji spadły do 487,0 milionów złotych w 2002 z 545,3 milionów złotych w roku 2001,
jako rezultat dalszego spadku kosztów należności wątpliwych, co było efektem częściowego rozwiązania rezerw na
należności wątpliwe, co z kolei było efektem lepszej niż spodziewana ściągalności należności.

Koszty administracyjne i inne koszty operacyjne wzrosły do 216,2 milionów złotych w roku 2002 z 180,4 milionów
złotych w 2001 roku.
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EBITDA
Marża EBITDA na
poziomie 41,8 %

Wartość EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, przychodami i kosztami finansowymi, amortyzacją środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych) za 2002 rok wyniosła 2.060,5 milionów złotych o 22,5 % więcej
w porównaniu do 1.682,5 milionów złotych za 2001 rok. Wzrost wskaźnika EBITDA jest wynikiem wzrostu
przychodów ze sprzedaży o 13,5 % częściowo zrównoważonego przez 7,8 % wzrost kosztów sprzedaży i kosztów
operacyjnych.

Wskaźnik EBITDA do przychodów ze sprzedaży netto wzrósł do 41,8 % w roku 2002, w porównaniu do 38,7 %
w 2001 roku.

Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Koszty amortyzacji za rok 2002 wyniosły 910,0 milionów złotych, o 7,0 % więcej niż w roku 2001, gdy koszty
te wynosiły 850,6 milionów złotych. Wyższe koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych są wynikiem decyzji Zarządu spółki o skróceniu okresu amortyzacji niektórych z sieciowych środków
trwałych (GSM), sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ta decyzja weszła w życie na początku 2002 roku.

Zysk na działalności operacyjnej i zwrot z zaangażowanego kapitału (ROAE)
ROAE na poziomie 18,5 %Zysk na działalności operacyjnej za rok 2002 wyniósł 1.150,5 milionów złotych, o 38,3 % więcej niż w roku 2001,

kiedy to zysk na działalności operacyjnej wynosił 832,0 milionów złotych. Wzrost zysku na działalności operacyjnej
spowodowany jest 13,5 % wzrostem przychodów, który został częściowo zrównoważony przez 7,6 % wzrost kosztów
sprzedaży i kosztów operacyjnych (włączając amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).

Zwrot z zaangażowanego kapitału osiągnął poziom 18,5 % w roku 2002, w porównaniu z 12,2 % w roku 2001.
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Koszty finansowe
Koszty finansowe netto

stale mają wpływ na zysk
Zmiany w kursach wymiany, koszty odsetek oraz inne straty działalności finansowej złożyły się na koszty finansowe
netto w wysokości 581,7 milionów złotych za rok 2002 w porównaniu do straty na działalności finansowej netto
w wysokości 377,9 milionów złotych za rok 2001.

Koszty odsetek netto za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 grudnia 2002 roku wyniosły 429,5 milionów
złotych wliczając 33,7 milionów złotych premii za przedterminowy wykup obligacji w porównaniu do 469,5
milionów złotych w analogicznym okresie roku 2001. Spadek kosztów odsetek netto wyłączając koszty wykupu
obligacji wyniósł 73,7 milionów złotych. Spadek ten był w głównej mierze spowodowany spadkiem zadłużenia
w połączeniu z obniżką stóp procentowych od zadłużenia w złotych i euro, częściowo zniwelowany przez osłabienie
kursu złotego, podnoszące wyrażoną w złotych wartość płatności w walutach obcych.

Wartość odsetek zapłaconych (tzw. „cash interest paid, net”)1 w ciągu roku 2002 wyniosła 466,7 milionów złotych.

Spadek wartości złotego w stosunku do euro (o 14,1 %) częściowo zrównoważony przez wzrost wartości złotego
wobec dolara amerykańskiego (o 3,7 %) w 2002 roku spowodował wykazanie przez PTC straty netto z tytułu
różnic kursowych w omawianym okresie w wysokości 225,4 milionów złotych. Dla porównania, w analogicznym
okresie roku 2001 PTC wykazała zysk netto z tytułu różnic kursowych w wysokości 153,9 milionów złotych. Koszty
z tytułu różnic kursowych brutto, wyniosły 335,0 milionów złotych, z czego 109,6 milionów złotych kosztów
zostało skapitalizowane. Równoważące je przychody wynikające z transakcji zabezpieczających2 netto wyniosły 21,2
milionów złotych.

W 2002 roku PTC wykazała również stratę netto na pozostałej działalności finansowej w wysokości 73,2 milionów
złotych. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego PTC wykazała stratę netto na pozostałej działalności
finansowej w wysokości 62,3 milionów złotych.

W celu kontrolowania ryzyka kursowego i kosztów odsetkowych, PTC wprowadziła na początku 2000 roku politykę
zabezpieczającą, która jest stale monitorowana i ulepszana.

Zysk brutto
Zysk brutto za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 grudnia 2002 roku wyniósł 568,8 milionów złotych,
o 25,3 % więcej niż w roku 2001, kiedy to zysk brutto wynosił 454,1 milionów złotych. Jednakże, podatek
dochodowy był o więcej niż 8 razy wyższy niż w roku 2001 i wynosił 222,4 milionów złotych, co było głównie
spowodowane wzrostem rezerwy na podatek odroczony na skutek zmiany stawek podatkowych w roku 2002.
Stawka podatku dochodowego na rok 2003 wynosiła 24 % zaś na lata od 2004 – 22 %. Stawki te zostały zmienione
na 27 %.

Zysk netto
Zysk netto na poziomie

346,5 miliona złotych
Dobry wynik na działalności operacyjnej złagodzony spadkiem wartości złotego w stosunku do euro, który
spowodował stratę netto z tytułu różnic kursowych, pozwolił PTC na odnotowanie w roku 2002 zysku netto
w wysokości 346,5 milionów złotych. Dla porównania, w roku 2001 PTC zanotowała zysk netto w wysokości 427,2
milionów złotych.

Płynność finansowa
442,5 milionów euro
dostępne w ramach

kredytu konsorcjalnego;

Na dzień 31 grudnia 2002 roku saldo zadłużenia PTC z tytułu kredytu udzielonego przez konsorcjum bankowe
składało się transzy złotowej w wysokości 990,2 milionów złotych. Wolne środki dostępne zgodnie z umową
kredytową, a których PTC na dzień 31 grudnia 2002 roku nie wykorzystała, wynosiły 442,5 milionów euro.

Zadłużenie całkowite PTC na dzień 31 grudnia 2002 roku wynosiło 4.162,9 milionów złotych. Na kwotę zadłużenia
całkowitego składało się 4.144,8 milionów złotych zadłużenia długoterminowego3 i 18,1 milionów złotych zadłużenia

1 Cash interest paid, net jest definiowany jako koszty odsetek zapłaconych z wyłączeniem odsetek płaconych od koncesji GSM i UMTS.
2 Zyski z transakcji zabezpieczających netto, zawierają zyski z tytułu realizacji transakcji typu forward i niefektywnej części swapów cross
curency.
3 Na zadłużenie długoterminowe składają się wybrane zobowiązania długoterminowe ze sprawozdań finansowych PTC sporządzonych
według MSR za dwanaście miesięcy kończące się 31 grudnia 2002 oraz 2001 roku w postaci: zobowiązań długoterminowych z tytułu
obligacji, kredytu bankowego udzielonego przez Deutsche Bank (z wyłączeniem części krótkoterminowej), zobowiązania z tytułu
leasingu finansowego (z wyłączeniem części krótkoterminowej) oraz zobowiązania z tytułu derywatywy wbudowanej w umowę leasingu
finansowego (z wyłączeniem części krótkoterminowej).
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Spłata zadłużenia osiągnęła
około 1 miliarda złotych

krótkoterminowego4. Wskaźnik: zadłużenie całkowite do rocznego EBITDA zmalał do poziomu 2,0 na dzień
31 grudnia 2002 roku z 2,8 na dzień 31 grudnia 2001 roku.

Wartość EBITDA za rok 2002 wyniosła 2.060,5 milionów złotych; dla porównania wielkość inwestycji PTC w sieć
GSM wyniosła w tym samym okresie 556,6 milionów złotych5. Tak więc PTC w dalszym ciągu generuje dodatnie
przepływy finansowe ze swojej działalności GSM.

PTC wykorzystała swoje nadwyżki fiansowe w kwocie 977,8 milionów złotych do częściowej spłaty odnawialnego
kredytu konsorcjalnego oraz wykupu obligacji.

Inwestycje
Inwestycje spadły o 51,3 %W roku 2002 inwestycje PTC w majątek trwały (poza koncesjami) wyniosły 556,6 milionów złotych6, czyli

o 51,3 % mniej niż w roku poprzednim, kiedy inwestycje te wyniosły 1.143,6 milionów złotych. Spadek nakładów
inwestycyjnych w sieć GSM w roku 2002 świadczy o tym, że PTC osiągnęła już wymagany poziom pokrycia
geograficznego kraju usługami jej sieci komórkowej i skoncentrowała się na pojemności sieci i inwestycjach
niezbędnych do uruchomienia nowych usług.

Ponadto, w związku z podjętą w ostatnim czasie decyzją URTiP w sprawie przesunięcia terminów wymaganego
rozpoczęcia świadczenia usług w standardzie UMTS, inwestycje PTC w technologie tzw. „Trzeciej Generacji” zostaną
przesunięte w czasie zgodnie z nowymi wymaganiami opisanymi w decyzji URTiP.

4 Na zadłużenie krótkoterminowe składają się wybrane zobowiązania krótkoterminowe ze sprawozdań finansowych PTC sporządzonych
według MSR za lata kończące się 31 grudnia 2002 oraz 2001 roku w postaci: kredytu w rachunku bieżącym, zobowiązań krótkoterminowych
z tytułu leasingu finansowego oraz zobowiązań z tytułu derywatywy wbudowanej w umowę leasingu finansowego.
5 Na inwestycje w sieć GSM składają się zwiększenia wartości brutto rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i
prawnych PTC za 2002 rok (z wyłączeniem wzrostu wartości licencji telekomunikacyjnych oraz kosztów uruchomienia finansowania
kredytu konsorcjalnego).
6 Na inwestycje w sieciowy majątek trwały składają się zwiększenia wartości brutto rzeczowego majętku trwałego oraz wartości
niematerialnych i prawnych PTC za rok 2002 (z wyłączeniem wzrostu wartości licencji telekomunikacyjnych oraz kosztów uruchomienia
finansowania kredytu konsorcjalnego).
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Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Wskaźnik złych długów
do przychodów na

poziomie 0,6 %

W 2002 roku PTC z powodzeniem kontynuowała działania prowadzące do zdecydowanego ograniczenia wskaźnika
należności wątpliwych i przeterminowanych. Wskaźnik kosztów należności wątpliwych liczony jako stosunek
zawiązanych rezerw na należności wątpliwe do przychodów ze sprzedaży ogółem spadł do 0,6 % z poziomu 1,6 %
w 2001 roku. Spadek ten jest wynikiem przede wszystkim efektem wdrożenia na przełomie 2001 i 2002 roku
nowych zasad weryfikacji klientów oraz rozwiązania rezerw za lata poprzednie ze względu na wzrost efektywności
windykacji. Na spadek wskaźnika wpływ ma również dalszy rosnący udział klientów systemu pre-paid w ogólnej
liczbie klientów PTC.

PTC efektywnie modyfikuje systemy monitorowania należności wątpliwych (np. limity kredytowe, ponaglenia
płatności faktur, raporty o jakości sprzedaży) na różnych etapach relacji z klientami. Działania monitorujące poparte
są wnikliwą analizą procesów. Wynikiem analiz jest tworzenie nowych oraz udoskonalanie istniejących aplikacji
informatycznych oraz procesów ograniczających to ryzyko.

PTC jest jednym z wiodących członków Koalicji na Rzecz Rzetelności Obrotu Gospodarczego. Do członków tej Koalicji
należą również pozostali operatorzy telefonii komórkowej, banki oraz firmy pośrednictwa kredytowego. Celem
działalności Koalicji jest legalizacja wymiany informacji o kredytobiorcach pomiędzy podmiotami gospodarczymi
z różnych sektorów gospodarki oraz utworzenie w 2003 roku biura informacji kredytowej dostępnego dla wszystkich
firm kredytujących klienta.Przypuszcza się, że dzięki działalności biura informacji kredytowej będzie możliwe dalsze
ograniczenie ryzyka kredytowego.

Zarządzanie Ryzykiem Walutowym i Ryzykiem Stopy Procentowej

Celem zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej jest zminimalizowanie negatywnych skutków
wynikających z fluktuacji kursów walutowych i stóp procentowych na rynkach finansowych, które mogą mieć
wpływ na przepływy finansowe Spółki i jej wyniki finansowe, jak również w celu zapewnienia Spółce płynności
finansowej. Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem walutowym i stopa procentowa wpisana jest do zadań
Departamentu Skarbu. Ogólne zasady, na podstawie których Departament Skarbu zarządza powyższym ryzykiem, są
ujęte w Polityce Zabezpieczania, zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.

Istotny udział (około 75 %) zobowiązań finansujących działalność PTC stanowią zobowiązania denominowane
w walutach obcych (euro i dolar amerykański). W celu uchronienia Spółki przed wahaniami kursu złotego
w stosunku do tych walut, PTC zawarła szereg transakcji zabezpieczających.

W roku 2002 PTC kontynuowała swoją strategię zabezpieczającą odnośnie zobowiązań krótko i długookresowych.
Obok zawartych już wcześniej transakcji typu cross currency intrest rate swaps, zostały zawarte transakcje
średnioterminowe typu forward zabezpieczające częściowo wartość nominalną wyemitowanych obligacji. Wartość
przepływów finansowych zabezpieczonych przez tego typu transakcje na koniec grudnia 2002 wynosiła 584,2
milionów euro i 82,5 milionów dolarów amerykańskich.

PTC jest również narażona na ryzyko stóp procentowych związane z zawartymi umowami kredytowymi. Ryzyko
stóp procentowych dotyczy wzrostu krótkoterminowych stóp procentowych, co może powodować wzrost kosztów
finansowania. Zaciągnięte przez Spółkę kredyty konsorcjalne oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.
W ciągu roku 2002 Spółka zawarła szereg transakcji typu forward rate agreement (FRA) na kwotę nominalną
1200,0 milionów złotych w celu zabezpieczenia się przed zmiennością stóp procentowych. Jednakże na koniec roku
wszystkie te transakcje zostały rozliczone i zamknięte.

PTC stale monitoruje rynek i otoczenie gospodarcze, i może zawrzeć dalsze tego typu transakcje w roku 2003.

Wywiad Poprosiliśmy Pana Jona Easticka, Dyrektora Finansowego Spółki, by podzielił się z nami swoją opinią na
temat wyników operacyjnych I finansowych PTC w roku 2002, jak również żeby powiedział nam kilka słów
o swoich oczekiwaniach na rok 2003.

raport roczny: Czy tempo wzrostu przychodów firmy w 2002 roku było zgodne z Pana oczekiwaniami?

Jon Eastick: Kluczowym elementem naszej strategii jest utrzymanie pozycji lidera na rynku, wobec czego
kierownictwo firmy nie może być w pełni zadowolone, gdy wzrost naszych przychodów osiąga 13,6 % i nie
dorównuje tempem przyrostowi przychodów na całym rynku telefonii komórkowej, który wyniósł około 20 %.
Muszę tu jednak zaznaczyć, że rynek jest niezwykle wrażliwy na poziom cen i obserwujemy nasiloną konkurencję
o pozostałą część wzrostu rynku. W 2002 roku nasza strategia była ukierunkowana na wzmocnienie pozycji
w segmentach rynku charakteryzujących się najszybszym tempem wzrostu i najwyższym zwrotem z inwestycji.
Celem była optymalizacja efektów, jeśli chodzi o udział w rynku oraz zysk osiągany z naszych nakładów na
pozyskanie i utrzymanie klientów. Strategię naszą realizowaliśmy z powodzeniem. ARPU klientów abonamentowych
wykazywało stabilny poziom około 137,3 złotych, dzięki skutecznym działaniom w lukratywnym segmencie klientów
biznesowych, a także dzięki dynamicznie rosnącym przychodom z usług nie głosowych. Jednocześnie liczba naszych
klientów w systemie pre-paid wzrosła o 64,7 %, zaś nasz udział w tym segmencie rynku niemal nie uległ zmianie
i wyniósł 32 %. Źródłem dużej części naszego spadku udziału w rynku był segment klientów indywidualnych
w systemie abonamentowym, którzy wykazują największą skłonność do migracji między operatorami. Z tego
powodu jesteśmy przekonani, że w perspektywie średnioterminowej utracony udział w 2002 roku nie przełoży się
na uzyskanie trwałej przewagi przez naszych konkurentów.
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raport roczny: Jak spółka radziła sobie na rynku w 2002 roku? Jaki rozwój sytuacji przewiduje Pan w 2003 roku?

Jon Eastick: W 2002 roku niezwykle ważne było dalsze zmniejszenie zadłużenia PTC, gdyż zarówno dla nas, jak
i naszych udziałowców, istotne jest, abyśmy byli w stanie sfinansować inwestycje w telefonię trzeciej generacji
bez uciekania się do podwyższenia kapitału spółki. W tym celu przyjęliśmy strategię, którą wcześniej objaśniłem,
polegającą na rozwoju w segmentach zapewniających najwyższy zwrot z naszej zabudżetowanej puli wydatków na
pozyskanie i utrzymanie klientów. Przełomowym osiągnięciem w segmencie pre-paid było znaczące zmniejszenie
udziału aktywowanych klientów, którzy kupowali pakiety zawierające nowe telefony, w stosunku do liczby klientów
kupujących same karty startowe, bez telefonów. Tendencja ta umożliwiła ograniczenie średniego kosztu pozyskania
klienta pre-paid z 171,0 do 97,6 złotych, a także skutkowała pozyskaniem 1.173,7 tys. nowych klientów, o 53,3 %
więcej niż w 2001 roku, przy nakładach niższych o 12,5 %. Mając świadomość tego, iż utrzymanie klienta jest tańsze
niż pozyskanie nowego, istotnie zwiększyliśmy wydatki na programy lojalnościowe, jak również w trakcie roku
rozpoczęliśmy ogólnofirmowy projekt zarządzania relacjami z klientami. Efektem był spadek wskaźnika odłączeń
klientów abonamentowych z 2,2 % do 1,8 % i utrzymanie stabilnego poziomu ARPU tej grupy klientów.

W 2003 roku spodziewam się równie nasilonej konkurencji, jak w roku ubiegłym. Podstawowym celem będzie
zwiększenie naszego udziału w liczbie przyłączanych klientów oraz ogólnego udziału w rynku. Obecnie znacznie
wyprzedzamy nasze założenia, co do tempa redukcji zadłużenia, mamy więc zasoby, aby walczyć w sposób
zdecydowany i jestem przekonany, że odniesiemy sukces. Równocześnie będziemy kontynuowali wysiłki w celu
zwiększenia efektywności procesów sprzedaży i utrzymania klientów, a także wydatków reklamowych, tak, aby
kontynuować wzrostowy trend naszych wyników finansowych.

Jonathan Eastick,
Dyrektor Finansowy
i Członek Zarządu PTC

raport roczny: Dane podane przez Państwa wskazują, iż spółka pozyskuje głównie klientów systemu pre-paid,
o niższym średnim ARPU. Jak firma dostosowała swoje koszty, aby poprawić marżę EBITDA?

Jon Eastick: Klienci w systemie kart przedpłaconych przynoszą nam co
prawda niższe średnie przychody, jednak ich obsługa jest dla nas znacznie
tańsza. Nasi pracownicy rozumieją, iż w momencie eksplozji liczby klientów
pre-paid zmieniło się nasze postrzeganie wymaganego od nich stopnia
wzrostu efektywności pracy. Wyeliminowaliśmy sporą część wydatków
operacyjnych przez ograniczenie kosztów zakupów i niemal całkowite
zamrożenie poziomu zatrudnienia. W ten sposób dodatkowa marża
uzyskiwana z obsługi klientów w systemie pre-paid miała bezpośrednie
przełożenie na poprawę wyniku EBITDA.

raport roczny: Jak Pan dba o tworzenie wartości dla udziałowców spółki?

Jon Eastick: Pierwszorzędną sprawą jest takie ustalenie celów dla
firmy, które zapewnią wzrost wartości dla udziałowców. Na przykład,
wśród mierników używanych w krótko- i długoterminowych planach
motywacyjnych w PTC, umieszczamy ROAE (zwrot z zaangażowanego
kapitału) oraz EVA (ekonomiczna wartość dodana). Po drugie, tworzymy
procesy decyzyjne z uwzględnieniem naszych długoterminowych planów
finansowych i wymaganego zwrotu z inwestycji. Po trzecie, przywiązujemy
wagę do ograniczania zmienności naszych wyników finansowych, poprzez
redukcję zadłużenia w walutach obcych, a także zabezpieczanie dużej
części istniejącego ryzyka kursowego. Ostatnim zagadnieniem jest nasza
spłata zadłużenia, w celu zapewnienia zdolności przyszłego sfinansowania
inwestycji w telefonię trzeciej generacji, bez konieczności ubiegania
się o dodatkowe wpłaty na poczet kapitału spółki ze strony naszych
udziałowców.

raport roczny: Dziękujemy za rozmowę.

Jon Eastick: Dziękuję.
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Sukces PTC oparty jest na kilku głównych podwalinach, którymi są: klienci, produkty, sieć, pracownicy
i świetna reputacja Spółki na polskim rynku.

Klienci
Promocja i budowanie marki
W 2002 roku, PTC kontynuowała obraną strategię dynamicznego zwiększania bazy klientów. Szczególny nacisk
został położony na działania w segmencie klientów pre-paid i klientów biznesowych, w którym udało nam się
znacznie zwiększyć naszą obecność. Równolegle były prowadzone działania zmierzające do zmiany komunikacji
promocyjnej i sposobu budowania świadomości naszej marki. Trzy sub-marki Ery: Era Biznes, Era Moja i Era Tak
Tak zostały wzmocnione kampanią wizerunkową firmy. W rezultacie dobrze dobranych działań marketingowych,
ujednolicony przekaz marki Era został pozytywnie przyjęty przez klientów.

Sprzedaż

Rynek detaliczny
Zgodnie ze strategią budowania marki, sprzedaż usług PTC odbywa się za pośrednictwem trzech kanałów
dystrybucji: dla klientów indywidualnych w systemie abonamentowym, w systemie pre-paid oraz dla klientów
instytucjonalnych.

Rynek klientów indywidualnych w systemie abonamentowym
Największa sieć dystrybucji obejmuje rynek klientów detalicznych. W jego skład wchodzi sieć 20 niezależnych
dealerów prowadzących sieć 830 punktów sprzedaży detalicznej. PTC współpracuje z dealerami w procesie
budowania świadomości marki, poprzez zapewnianie im materiałów sprzedażowych, finansowanie wydarzeń
reklamowych, opakowań, broszur i stoisk promocyjnych. Klienci detaliczni są również obsługiwani przez 68 sklepów
i salonów należących do PTC. Sklepy te są zlokalizowane w centralnych, ruchliwych obszarach miast Polski
i sprzedają wyłącznie usługi PTC oraz aparaty telefoniczne i akcesoria. Uważamy, że nasze punkty sprzedaży są
cennym medium promocyjnym dla produktów i usług, oferując szerszy zakres usług i wsparcia niż ten oferowany
przez dealerów w ich punktach sprzedaży.

„W całej Polsce mamy 68 salonów i sklepów firmowych. W każdym salonie
wyodrębniono dział sprzedaży, obsługi klienta, serwis i kasę. Możliwe jest
w nich natychmiastowe przyłączenie do sieci, czyli aktywacja karty SIM.
Można również zawiesić i wznowić usługi, zmienić plan taryfowy, otrzymać
rachunek szczegółowy, czy duplikat faktury.

We wszystkich salonach firmowych działają punkty serwisowe sieci Era,
świadczące usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Specjalnie wyszkoleni pracownicy są w stanie wykonać na miejscu
większość niezbędnych napraw oraz sprawdzić karty SIM. Jeżeli usterka
telefonu jest poważniejsza i wymaga pozostawienia aparatu w serwisie,
wówczas salony firmowe zapewniają telefon zastępczy na czas trwania
naprawy.

W każdym z naszych punktów sprzedaży funkcjonują też kasy, w których
akceptowane są różne formy płatności. Oprócz opłat za zakupiony sprzęt,
przyjmowane są również wpłaty za comiesięczny abonament” – Jacek
Fosiewicz, Kierownik Działu Sprzedaży Detalicznej.

Rynek klientów w systemie pre-paid
PTC dystrybuuje karty i pakiety startowe poprzez własną sieć sklepów
i dużą liczbę punktów sprzedaży. Kupony Tak Tak są dystrybuowane
w ponad 15.000 punktów sprzedaży, takich jak bankomaty, kioski, stacje
benzynowe itp.

Rynek klientów biznesowych
Aby sprostać potrzebom klientów biznesowych, PTC stworzyła dwa oddzielne kanały sprzedaży. Firmy z segmentu
Kluczowych Klientów Korporacyjnych (CMA) są obsługiwane przez doradców biznesowych PTC, wspieranych
przez dedykowany Dział Obsługi Klienta. PTC uważa, że jej bezpośrednie siły sprzedaży składają się na ważny
element jej strategii zwiększania udziału abonentów w taryfach biznesowych, jak również klientów generujących
wysoki ruch w sieci. Bezpośrednie siły sprzedaży PTC liczą 113 przedstawicieli odpowiedzialnych za pozyskiwanie
i obsługę głównych klientów biznesowych, jak również za sprzedaż nowych produktów i rozwiązań opartych na
nowych technologiach. Firmy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw są obsługiwane przez Autoryzowanych
Doradców Biznesowych. Doradcy ci w strukturze organizacyjnej należą do sieci sprzedaży dealerów, jednakże
wynagradzani są w systemie prowizyjnym.

R a p o r t r o c z n y 2 0 0 2 / Filary działalności



30

„W 2002 roku nastąpił dalszy wzrost znaczenia Autoryzowanych Doradców
Biznesowych jako naszych przedstawicieli do obsługi rynku małych
i średnich przedsiębiorstw.

Silna konkurencja na rynku biznesowym wymagała zwiększonego
zaangażowania w proces wspierania sprzedaży. Większy nacisk został
położony na sprzedaż zaawansowanych produktów i rozwiązań
poprawiających komunikację i efektywność firm”. – Cyprian Górnicki,
Dyrektor Departamentu Marketingu i Sprzedaży – Rynek Biznesowy.

Utrzymanie klienta
Atrakcyjna i wysoce konkurencyjna oferta mająca na celu pozyskanie klienta musi pozostać w równowadze
z działaniami podejmowanymi w celu spełnienia oczekiwań obecnych klientów PTC. Znaczne nakłady zostały
poniesione w celu poprawy oferty skierowanej do klientów w celu przedłużenie kontraktów z PTC. Klienci z dużym
zadowoleniem przyjęli darmowe minuty, zestawy łączone – darmowych minut i wymiany telefonu, korzyści płynące
z programu „Stokrotka” (przygotowanego z udziałem naszych partnerów: BP, British Airways, Allianz i innych), jak
również pozostałe innowacyjne propozycje cenowe (np. przejście do nowych, atrakcyjnych taryf udostępnionych
w październiku 2002 roku). Inicjatywy te wspomogły proces dostosowania oferty lojalnościowej do specyficznych
oczekiwań klientów, a przy tym spowodowały obniżenie liczby „czystych” wymian telefonu przy przedłużaniu
kontraktu z PTC.

Zadowolenie klienta
Liczne badania stopnia zadowolenia klientów, w których monitorowana jest jakość procesu sprzedaży, obsługi
klienta i jakość sieci, pomogły PTC dokładnie obserwować wzrost satysfakcji jej klientów. Dobre zrozumienie
potrzeb klienta pomogło wdrożyć zmiany i projekty, które zostały wysoko ocenione przez klientów i przyczyniły
się do poprawy wizerunku PTC. Niezależne badania satysfakcji klientów, wykonane na reprezentatywnej próbie
klientów wszystkich polskich operatorów telefonii komórkowej pokazały, że 86 % klientów PTC jest zadowolonych
lub bardzo zadowolonych z Ery. Lojalność klientów stale wzrasta, a nowe produkty PTC, jakość i zasięg sieci są
oceniane wyżej niż oferta konkurentów w większości ocenianych kategorii. W 2002 roku PTC udało się znacznie
poprawić postrzeganie produktów oferowanych przez firmę, pod względem ich użyteczności, zróżnicowania, czasu
wprowadzenia na rynek i łatwości obsługi nowych, zaawansowanych produktów. Nasi klienci są dla nas najcenniejsi
i dlatego kierownictwo PTC jest szczególnie dumne z działalności naszego Biura Obsługi Klienta w centrali
w Warszawie, jak również w punktach sprzedaży detalicznej i pośrednich kanałach sprzedaży. Badania opinii
klientów wyraźnie wskazały, że PTC jest postrzegana lepiej niż jej konkurenci w kluczowych aspektach, takich jak
kompetencja i grzeczność agentów obsługi, szybkość reakcji na zapytania, możliwość rozwiązania problemu przez
telefon lub za pomocą opcji samoobsługowych (np. przez internet) bez dodatkowych dokumentów i biurokracji.

„Każdego dnia nasze Biuro Obsługi Klienta obsługuje średnio 30 tysięcy
zgłoszeń telefonicznych od naszych obecnych klientów, którzy chcą
zasięgnąć informacji o stanie swych kont, aktywować nowe usługi,
rozwiązać problemy związane z używaniem telefonów lub po prostu
podzielić się swoimi opiniami o produktach. Codziennie notujemy
ponad 60 tysięcy kontaktów poprzez wygodne i intuicyjne kanały
samoobsługowe, takie jak IVR (Interactive Voice Response), Internet,
SMS, czy też WAP. Jestem głęboko przekonany, że informacja zwrotna
od klientów i monitoring satysfakcji są kluczowe dla sukcesu PTC – oto
dlaczego rezultaty ankiet na temat zadowolenia klientów są od ponad
4 lat głównym elementem oceny personelu obsługi klienta i istotnym
czynnikiem oceny całego kierownictwa firmy, w tym Zarządu” – Michał
Gramatnikowski, Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta.
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„Nowi klienci – udział w rynku – jakość sieci – marka; to były kluczowe
słowa powtarzane w siedzibie PTC. W 2002 roku mantra ta została
wzbogacona o hasła takie jak: utrzymanie klienta – relacje z klientami –
ukierunkowana oferta i komunikacja. Jesteśmy coraz lepsi w rozumieniu
oczekiwań i potrzeb różnych grup klientów i możemy szybciej projektować
odpowiednio dopasowane propozycje cenowe i produktowe”. – Piotr
Chrząszcz, Dyrektor Departamentu Zarządzania Relacjami z Klientami.

W oczach pracowników
Iwona Łukiewicz, Departament Obsługi Klienta: Praca w Dziale Obsługi
Klienta nie jest łatwa i nie jest pracą „dla każdego”. Może przynosić jednak
wiele satysfakcji. Trzeba być osobą niezwykle otwartą na innych ludzi,
łatwo nawiązującą kontakt, śmiałą, a także. . . odporną na stres. Klienci są
coraz bardziej wymagający, coraz bardziej wyedukowani, zarówno przez
nas samych, jak i przez konkurencję.

Czego się wymaga od pracownika Hotline? Przede wszystkim otwartości
na problemy klientów, uważnego słuchania, a także samodyscypliny.
Bardzo istotna jest umiejętność wczucia się w potrzeby klientów
oraz zwięzłość i rzeczowość wypowiedzi, zwłaszcza przy tłumaczeniu
bardziej skomplikowanych zagadnień. Samodyscyplina pomaga w szybkim
uzupełnianiu wiadomości niezbędnych w pracy. Pracownicy Działu Obsługi
Klienta kilkakrotnie w ciągu dnia otrzymują informacje o nowych ofertach,
promocjach, usługach, które są coraz bardziej zaawansowane. Trzeba
być na bieżąco ze wszystkim, bowiem naszym podstawowym celem jest
zapewnienie klientom sprawnej i kompetentnej obsługi.

Nasze produkty
Rok 2002 to okres, w którym kontynuowana była strategia umacniania przez PTC pozycji lidera innowacji wśród
operatorów komórkowych w Polsce. Niekwestionowany sukces rynkowy łatwego w użyciu roamingu dla klientów
w systemie pre-paid, pierwsze wdrożenie MMS czy Era Omnix, jednego z niewielu tego typu przedsięwzięć
w Europie, podniosły atrakcyjność oferty dla klientów indywidualnych. Oferta dla klientów rynku biznesowego
została poszerzona o bogatą gamę produktów, które są oferowane w ramach programu partnerskiego z firmami
z branży IT jako odpowiedź na rosnące potrzeby rynku.
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Rynek prywatny

W 2002 roku PTC kontynuowała aktywny rozwój innowacyjnych produktów dla klientów indywidualnych.

W ubiegłym roku PTC umocniła pozycję lidera w segmencie produktów roamingowych. Klientom systemu pre-paid
wyjeżdżającym za granicę PTC zaoferowała „inteligentny roaming” (bez potrzeby wybierania długiego prefixu oraz
bez systemu oddzwaniania). „Korzystanie z usług w roamingu Tak Tak odbywa się na takiej samej zasadzie jak
korzystanie z usług sieci Era w Polsce”. – mówi Marzena Zimnicka, kierownik produktu w PTC. Za wdrożenie tej
usługi PTC otrzymała nagrodę miesięcznika Mobile Internet.

W sierpniu 2002 roku, abonenci sieci Era posiadający telefony wyposażone w funkcjonalność General Packet Radio
Service (GPRS) otrzymali dostęp do usług za pośrednictwem szybkiej pakietowej transmisji danych w roamingu
międzynarodowym. Przebywający za granicą klienci mają dostęp do produktów opartych na technologii GPRS,
połączeń Wireless Application Protocol (WAP) oraz Internetu, a także do zasobów sieci korporacyjnych, poczty
elektronicznej i aplikacji biznesowych.

PTC ulepszyła system poczty elektronicznej Eranet oferując klientom większą, 12 MB pojemność skrzynki e-mail,
atrakcyjną szatę graficzną oraz nowy, intuicyjny interfejs. System ten został udostępniony klientom systemu pre-paid
oraz użytkownikom minikomputerów PDA (Personal Digital Assistant). PTC zaoferowała swoim użytkownikom kont
e-mail możliwość wyboru okresu ważności konta, na jeden lub trzy miesiące. Wraz z wprowadzeniem usługi Era
Omnix, opisanej poniżej, PTC wprowadziła możliwość aktywacji konta e-mail przez WAP.

W czerwcu PTC jako pierwszy operator w Polsce zaoferowała swoim klientom usługi wysyłania i odbierania
wiadomości multimedialnych (Multimedia Message System; MMS), zawierających zdjęcia, tekst, grafikę, animację
oraz dźwięk, zarówno w ramach sieci Era jak i w roamingu międzynarodowym. Klienci PTC mają także możliwość
przesyłania kartek MMS przez Internet i WAP. W tym celu firma udostępnia swoim klientom bogatą galerię
obrazków w licznych kategoriach tematycznych.

W roku 2002, PTC aktywnie rozwijała ofertę usług informacyjnych i rozrywkowych. Jako pierwszy operator w Polsce
i jeden z pierwszych w świecie, zaoferowała swoim klientom kompleksową platformę usługową Era Omnix.
Funkcjonalność Era Omnix jest inspirowana podobnymi rozwiązaniami na świecie np. japońskim i-mode, choć są to
technologicznie odmienne rozwiązania.

Era Omnix to:

• wszystko co najnowsze i dostępne w świecie telefonii komórkowej, w zakresie usług niegłosowych,
• najszersza w Polsce oferta serwisów informacyjnych i rozrywkowych, możliwa dzięki nowemu modelowi

współpracy dostawców serwisów z operatorem, która stawia najlepszych dziennikarzy i najpopularniejsze media
do dyspozycji abonentów,

• opłaty za pojedyncze transakcje,
• dynamiczna forma przekazu i zwięzłość informacji wykorzystanych w nowych kanałach komunikacji,
• automatyczne dostosowywanie się do używanych urządzeń, np.: telefon czy PDA.

Wszyscy abonenci sieci Era mogą dopasować sposób prezentacji usługi w telefonie do swoich potrzeb i upodobań.

Era Omnix jest systemem otwartym. Obecnie, PTC oferuje pierwszą wersję tego produktu dającą dostęp do
informacji w ponad 200 kategoriach tematycznych, dostarczanych przez 24 partnerów. W przyszłości Era Omnix
będzie wzbogacany o nowe informacje i nowych dostawców. Wszystkie informacje dostarczane przez Era Omnix są
przygotowywane przez specjalistów w danych dziedzinach. Różnorodność dostawców gwarantuje użytkownikom
duży wybór stylu i zakresu prezentowanych informacji. Użytkownicy mogą wybrać serwisy, z jakich będą korzystać
oraz sposób płatności (np. dostęp dzienny, tygodniowy czy miesięczny). W przypadku korzystania z płatnych
serwisów, kwota należna operatorowi wyświetlana jest bezpośrednio na ekranie telefonu.

W podstawowym menu Era Omnix znajdują się następujące kategorie:
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Intencją PTC jest umożliwienie klientom dostępu do serwisów informacyjnych za pośrednictwem różnorodnych
platform – Era Omnix, Sim Tool Kit (dla posiadaczy kart SIMextra), WAP czy SMS. Wraz z pojawieniem się na
rynku telefonów wspierających technologię Java (która umożliwia uruchamianie tej samej usługi lub aplikacji
w różnych urządzeniach, niezależnie od systemu operacyjnego), w ofercie usługowej PTC znalazły się gry napisane
w języku Java, które można pobrać z sieci do swojego telefonu. Główną zaletą gier Java jest możliwość wczytania
ich do telefonu, co eliminuje konieczność każdorazowego łączenia z operatorem i ponoszenia kosztów w celu
uruchomienia gry. Użytkownicy mogą także zarządzać listą ściągniętych gier, usuwać je i dodawać nowe.

Dużym powodzeniem cieszą się uruchomione w kwietniu 2002 roku serwisy informacyjne i rozrywkowe, oferowane
użytkownikom kart SIMextra. Dostęp do tych serwisów odbywa się poprzez bardzo łatwe w użyciu menu SIMextra,
zapisane na karcie SIM w telefonie. Od czasu uruchomienia, liczba użytkowników serwisu informacyjnego
dostępnego poprzez SIMExtra, tzw. InfoEra STK, wzrosła do ponad 400 tysięcy klientów. Ciekawą funkcjonalnością
serwisów informacyjnych InfoEra STK są Serwisy Lokalne, które dają możliwość otrzymywania informacji
dostosowanych do automatycznie rozpoznawanej lokalizacji użytkownika. Serwisy Lokalne dostępne są w 12
kategoriach i zawierają informacje między innymi o lokalizacji bankomatów, banków, o pogodzie, rozrywce, itp.

W lutym 2002, PTC zaoferowała swoim klientom możliwość personalizacji telefonów poprzez oryginalne
dzwonki, loga i wygaszacze ekranu. W ciągu ostatniego roku oferta graficzna i dźwiękowa Ery była stopniowo
rozbudowywana. Obecnie, w zależności od typu posiadanego aparatu, ściągane melodie mogą być dzwonkami
monofonicznymi, polifonicznymi lub dzwonkami typu Enhanced Messaging Service (EMS). Użytkownicy mogą
wybierać spośród licznych kategorii, między innymi Top 10, Film, Pop, Rock oraz Dance.

Jeszcze większa różnorodność istnieje w zakresie elementów graficznych, które w zależności od modelu telefonu
mogą być pobierane jako logo, ikony, kartki SMS, statyczne lub animowane wygaszacze ekranu, profile, motywy,
obrazki i animacje EMS i MMS. Aby skorzystać z usług personalizacji telefonu wystarczy wejść na wap.eraomnix.pl
w telefonie lub na stronę internetową www.era.pl i wybrać opcję Dzwonki i Ikonki, dostępną odpowiednio
w kategorii Ściągnij lub Usługi.

Dodatkowo w ramach usługi Dzwonki i Ikonki PTC oferuje edytor kartek MMS, możliwość komponowania
dzwonków oraz folder osobisty. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy wybrać opcję „Osobiste” w menu
www.era.pl/EraOmnix/Gry i zabawy/Dzwonki i Ikonki/Wejdź, pamiętając o uprzednim zdefiniowaniu rodzaju telefonu,
na który pobierany będzie żądany element.

Elementem personalizacji dla użytkowników telefonów komórkowych jest także możliwość zainstalowania
oryginalnych powitań w poczcie głosowej, które PTC zaoferowała swoim klientom w październiku 2002. PTC
proponuje duży wybór gotowych powitań, podzielonych na kategorie tematyczne. Użytkownicy mogą także nagrać
własne powitania wybierając podkłady muzyczne oferowane przez PTC. Aby poznać ich treść zachęcamy do
odwiedzenia internetowej strony PTC, www.era.pl.

Rok 2002 zapisał się sukcesem SMS-ów jako kanału komunikacji łączącego media z odbiorcą. Szybkość, efektywność
oraz przejrzysty system płatniczy tej formy komunikacji wpływają na rosnącą popularność SMS Premium. Dziś
niemal wszystkie widowiska w formule reality show, niezależnie od kraju i stacji, dają widzowi możliwość oddania
głosu z własnego telefonu komórkowego. Największą popularnością w ostatnim roku cieszyły się widowiska „Wielki
Brat”, „Bar” oraz „Idol”. Krótkie wiadomości tekstowe są coraz bardziej popularne w quizach i konkursach, które
bazują na reakcji widza. Programy publicystyczne i talk-show, które wcześniej podawały numery swoich infolinii,
żeby widzowie mogli zająć stanowisko w danej sprawie, teraz podają numery, na które można wysłać SMS-y,
co przyczyniło się do siedmiokrotnego wzrostu liczby SMS-ów Premium w porównaniu do roku poprzedniego.
Przykładami takich programów są znane i popularne programy „Forum” czy „Gorąca Linia”.

Rynek biznesowy

Zgodnie z przyjętą strategią, w 2002 roku PTC aktywnie rozwijała ofertę dla rynku klientów instytucjonalnych.
W ramach tych prac dokonany został podział oferty dla rynku biznesowego na cztery obszary, według zastosowań
tworzących ją produktów i rozwiązań:

• Komunikacja Firmowa – mobilna komunikacja w ramach organizacji oraz między firmą i jej klientami,
• Mobilne Biuro – mobilny dostęp do typowych aplikacji biurowych za pomocą bezprzewodowej transmisji danych,
• Mobilne Wsparcie Procesów – automatyzacja i zdalna kontrola rozproszonych lub mobilnych procesów,

z wykorzystaniem bezprzewodowej transmisji danych,
• Infrastruktura Teleinformatyczna – dostęp do platform teleinformatycznych w sieci GSM wykorzystywany do

budowania kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorstw.
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Usługi w kategorii
„Komunikacja Firmowa”

W ramach pierwszej kategorii – Komunikacja Firmowa – w roku 2002 wprowadzono do sprzedaży nowe wersje
produktów, pozwalające na realizację zintegrowanego systemu komunikacji głosowej.

Nowa wersja „Sieci Korporacyjnej” umożliwiła ujednolicenie opłaty za połączenia niezależnie od sposobu wybierania
numeru: długiego bądź skróconego. W jej ramach PTC zaoferowała także Virtual OnNet. Funkcja ta umożliwia
połączenia z numerem nie należącym do Sieci Korporacyjnej przy użyciu numeru skróconego.

„Bezpośredni dostęp do sieci Era” został rozszerzony o możliwość kierowania połączeń z sieci komórkowej Era do
klienta przez bezpośrednie łącze, a nie za pośrednictwem operatora telefonii stacjonarnej. Taka modyfikacja pozwala
m. in. na włączenie telefonów stacjonarnych w firmie do Sieci Korporacyjnej i stworzenie kompleksowego systemu
komunikacji wewnątrz organizacji.

„Infolinia Biznesowa” zyskała nowe funkcje – w swojej obecnej formie udostępnia możliwość realizacji infolinii
typu 0 – 801, czyli z podziałem kosztów pomiędzy właściciela linii a inicjującego rozmowę, a przede wszystkim
nadanie infolinii tego samego numeru, jaki posiadają abonenci TP S.A. W nowej wersji usługa umożliwia również
wykorzystanie łącza posiadanego przez klienta.

Infrastruktura Teleinfor-
matyczna „Transfera”,
bezpieczna zamknięta
sieć transmisji danych

W ramach rozwoju oferty w pozostałych kategoriach skupiono się na wprowadzeniu na rynek podstawowego
produktu do transmisji danych GPRS nazwanego „Transferą” oraz promowaniu pilotażowych wdrożeń tzw.
Rozwiązań Mobilnych w Biznesie (MBS) opartych na tym produkcie.

Należąca do kategorii Infrastruktura Teleinformatyczna „Transfera” dostarcza klientom możliwość korzystania
z wydzielonej prywatnej sieci transmisji danych w technologii GPRS. Dzięki dużej przepustowości łączy oraz
zastosowanym mechanizmom bezpieczeństwa, usługa znajduje zastosowanie m. in. w rozwiązaniach polegających
na mobilnym dostępie do danych i aplikacji. Pracownicy wyposażeni w telefony komórkowe GPRS lub inne
urządzenia przenośne takie jak PDA czy laptopy, uzyskują bezpieczny, mobilny dostęp do sieci korporacyjnych,
poczty elektronicznej lub systemów baz danych. Ciągłe połączenie terminala z siecią przy jednoczesnym braku
opłaty za czas połączenia umożliwia stosowanie sieci transmisyjnej „Transfera” w telemetrii oraz monitoringu.

„Transfera” stanowi podstawę rozwiązań teleinformatycznych (Rozwiązania Mobilne w Biznesie) umożliwiających
pracę niezależnie od miejsca pobytu (Mobilne Biuro) oraz wspomagających zarządzanie i zdalną kontrolę procesów
(Mobilne Wsparcie Procesów). Przykładem tego są dwa rozwiązania, które PTC zaczęła pilotażowo oferować we
współpracy z partnerami z branży IT (Microsoft, ATM, BCC, ComArch i ComputerLand): „Mobilny dostęp do poczty
korporacyjnej” oraz „Mobilny dostęp do aplikacji biznesowych”.

Plany
W roku 2003 PTC będzie rozszerzała ofertę innowacyjnych usług o wartości dodanej, zarówno dla klientów
biznesowych, jak i indywidualnych.

PTC będzie zaangażowana w rozwój innowacyjnych usług dla klientów indywidualnych, zaspokajających rosnące
oczekiwania klientów z wybranych segmentów rynku.

W kategorii produktów komunikacyjnych PTC planuje udostępnienie nowych usług dla klientów systemu pre-paid,
tak, aby oferta dla tego segmentu była równie bogata jak oferta dla klientów abonamentowych. Użytkownicy
systemu pre-paid uzyskają nowe możliwości doładowywania kart w systemie on-line, między innymi przez
bankomaty oraz Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS).

Bazując na Era Omnix, PTC będzie rozszerzała zakres usług interaktywnych i wspierała tworzenie mobilnej
społeczności. Zamierzamy aktywnie rozwijać współpracę z partnerami w celu zapewnienia użytkownikom szerokiego
wyboru usług wysokiej jakości.

PTC planuje rozszerzenie oferty gier, w szczególności o takie, w których bierze udział kilku graczy. Zwolennikom
MMS-ów będziemy dostarczać nowe funkcjonalności tego produktu. Dostęp do usług będzie sukcesywnie
rozszerzany o zaawansowane funkcje rozpoznawania mowy i czytania tekstu.

Klienci PTC w większej mierze będą mogli wykorzystywać swoje telefony komórkowe jako narzędzia płatnicze
i dokonywać mikropłatności z zasobów finansowych umieszczonych w portfelu ulokowanym w instytucji finansowej
lub przez dopisanie pozycji do faktury billingowej klienta.

Usługi oferowane obecnie klientom biznesowym będą rozwijane, zarówno w zakresie produktów komunikacyjnych
jak i infrastrukturalnych oraz rozwiązań teleinformatycznych. Od 2003 roku, dzięki liberalizacji Prawa
Telekomunikacyjnego, PTC będzie mogła zaoferować firmom pełny zakres usług telekomunikacyjnych w oparciu
o łącze stałe.
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W oczach pracowników
Jan Frelek, Departament Produktów Mobilnych dla Rynku Prywatnego:
Pracując przy rozwoju nowych technologii, mających zapewnić PTC godziwe
miejsce w przyszłości, nie tracimy z oczu potrzeb dnia dzisiejszego. Rok
temu postawiliśmy na zmaksymalizowanie korzyści z SMS w komunikacji
interpersonalnej oraz w zastosowaniach rozrywkowych (SMS Specjalny),
a także na Kanały SMS (Cell Broadcast). Dziś śmiało możemy powiedzieć,
że SMS jest niezastąpiony dla trzech czwartych klientów, a SMS Specjalny
to podstawa udziału w konkursach i grach publicznych. Kanały SMS to
innowacja i sukces na światową skalę.

Marek Zieliński, Departament Marketingu i Sprzedaży – Rynek
Biznesowy: Obecny telefon komórkowy, to już nie to samo co poczciwy
Ericsson GH-388, którego używali pracownicy PTC w 1996 roku. Jakość,
funkcje, czas pracy baterii to parametry, które uległy ogromnym zmianom.
Telefonia 3G to jeszcze przyszłość, ale już teraz na rynku pojawia się
coraz więcej urządzeń będących pomostem między 2G a 3G. Nowe
urządzenia takie jak Smartphone, PDA czy MDA mają wspólny mianownik,
którym staje możliwość szybkiej transmisji danych, np. GPRS. Rynek usług
głosowych staje się nasycony, więc przyszłość leży w transmisji danych.
Kolorowe ekrany ciekłoklrystaliczne, wbudowane kamery i silne procesory
to hardware’owa część kolejnych generacji telefonów komórkowych. Aparat
bardziej przyjazny i użyteczny, bardziej osobisty, po prostu wszechstronny
telefon – to kierunek, w którym zmierzamy obecnie. Z pewnością nastąpi
silna integracja rozwiązań telefonicznych z rozwiązaniami informatycznymi.
Co z tego wyniknie? Przekonamy się już niedługo. Niewyobrażalne dziś
stanie się wkrótce realne. . .

Sieć i IT w PTC
Sieć w PTC
Infrastruktura GSM
Sieć komórkowa oparta jest na podziale obszaru geograficznego na komórki mające najczęściej zasięg od kilkuset
metrów do 35 kilometrów. Każda komórka zawiera jeden bądź więcej odbiorników umieszczonych na stacjach
bazowych (Base Transmission Station), które komunikują się poprzez sygnały radiowe z aktywnymi użytkownikami
telefonów komórkowych, znajdującymi się na terenie danej komórki. W przypadku sieci komórkowych w systemie
GSM, BTS-y zainstalowane na terytorium każdej komórki podłączone są do kontrolerów stacji bazowych (Base
Station Controller), które z kolei podłączone są do central telefonicznych (Mobile Switching Center) obsługujących
ruch bezprzewodowy. Centrale połączone są zarówno z innymi centralami w tej samej sieci, jak również z innymi
sieciami stacjonarnymi i bezprzewodowymi. MSC kierują transmisją rozmów i pozwalają użytkownikowi na
swobodne przemieszczanie się z jednej komórki do drugiej, nie powodując zakłóceń w rozmowie telefonicznej.
Połączenia pomiędzy BTS, BSC i MSC składają się z linii transmisyjnych, włączając w to łącza światłowodowe, kable
miedziane i łącza radiowe.

R a p o r t r o c z n y 2 0 0 2 / Filary działalności
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Sieć PTC
Na dzień 31 grudnia 2002 roku sieć PTC składała się z ponad 5000 urządzeń BTS (Base Transceiver Station Cabinets),
blisko 140 BSC, 23 MSC, Systemu Operacyjnego oraz Centrum Zarządzania Siecią. System Operacyjny i Centrum
Zarządzania Siecią są umieszczone w Warszawie i pozwalają Spółce na centralne zarządzanie i koordynowanie
funkcjonowania sieci i oferowanych przez nią usług. W celu zmniejszenia ryzyka awarii centrali bądź innego
elementu sieci, zainstalowane zostały elementy zapasowe i skonstruowano alternatywne drogi przesyłu pomiędzy
krytycznymi punktami sieci. Na dzień 31 grudnia 2002 roku sieć PTC pokrywała swoim zasięgiem około 96,4 %
powierzchni kraju zamieszkałego przez około 99,5 % populacji.

W roku 2002 PTC zakończyła budowę własnej transmisyjnej sieci szkieletowej SDH łączącej główne elementy sieci
PTC. Sieć szkieletowa obejmuje 21 relacji długodystansowych o łącznej długości 4.200 kilometrów łączących
12 miast, w których znajdują się centrale. Dzięki temu PTC w znacznym stopniu uniezależniła się od konieczności
dzierżawienia linii od dostawców zewnętrznych. Co więcej, PTC sama rozpoczęła oferowanie usług transmisji na
terenie Polski. PTC szacuje, iż jej sieć szkieletowa jest największą siecią tego typu w Polsce, pozwalającą na
osiągnięcie szybkości transmisji dwukierunkowej na poziomie 2 x 155 megabitów na sekundę.

W oparciu o niezależne badanie przeprowadzone przez firmę zewnętrzną PTC może poszczycić się wysoką jakością
sieci. Badanie to zostało przeprowadzone w ośmiu największych miastach Polski i na sześciu głównych drogach
w październiku 2002 roku. Wskaźnik jakości sieci odnosi się do następujących aspektów: jakość dźwięku (Speech
Quality Index), wskaźnik dostępności sieci i wskaźnik skuteczności połączeń.

Wynik tego badania określa sieć Era jako jedną z najlepszych jakościowo sieci europejskich. Poniższy wykres
przedstawia współczynnik jakości sieci Era w porównaniu z innymi operatorami sieci komórkowych.

Od roku 2002 duże znaczenie przywiązuje się do jakości usługi GPRS, na bazie której powstają nowe produkty,
zyskujące coraz większą popularność wśród klientów. Przeprowadzony przez niezależną firmę audyt jakości GPRS
sieci Era polegał na porównaniu wartości prędkości transmisji u różnych operatorów krajowych i europejskich.
W powyższym badaniu sieć Era osiągnęła najlepszy wynik spośród krajowych operatorów.
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Roaming
Sieć Era stale powiększa liczbę umów roamingowych z partnerami z całego świata. W roku 2002 PTC rozszerzyła
zakres możliwości roamingowych swojej sieci o usługi wykorzystujące szybką transmisję danych w oparciu
o technologię GPRS oraz roaming dla klientów systemu pre-paid w oparciu o technologię CAMEL. Warto nadmienić,
iż PTC wdrożyła powyższe rozwiązania jako pierwszy operator w kraju. Na koniec roku 2002 klienci abonamentowi
sieci Era mogli korzystać z usług roamingu u 250 operatorów w 104 krajach, natomiast w pełni funkcjonalny
roaming w systemie pre-paid funkcjonował z 20 sieciami. Z kolei usługa GPRS roaming została uruchomiona
z 14 zagranicznymi sieciami. Pod koniec 2002 roku PTC rozpoczęła pierwsze rozmowy z operatorami zagranicznymi
dotyczące międzynarodowej transmisji MMS.

Przyszłość telekomunikacji – UMTS
PTC zakłada dalszy szybki wzrost rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Wzrost konkurencji prowadzi do
uatrakcyjnienia oferty operatorów komórkowych zarówno od strony nowych usług, jak i nowych, bardziej
atrakcyjnych ofert cenowych.

Wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacji mobilnej będzie szczególnie widoczny w zakresie transmisji
pakietowej. Wdrożenie nowego rodzaju usług dodanych (np. Era Omnix, MMS, połączenia video) będzie wymagało
w przyszłości znacznego wzrostu pojemności kanałów transmisji danych. W związku z tym PTC planuje optymalizację
funkcjonowania systemu transmisji pakietowej GPRS oraz budowę sieci nowej generacji (UMTS).

Warunki koncesji UMTS (a także decyzja Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o odłożeniu w czasie wymagań
na rozbudowę sieci) nakładają na PTC obowiązek rozpoczęcia świadczenia usług telefonii bezprzewodowej
trzeciej generacji w okresie pomiędzy 1 stycznia 2004 roku a 1 stycznia 2005 roku. Aby sprostać wymaganiom
koncesji i nadal realizować strategię dostarczania na rynek usług najwyższej jakości, PTC testowała elementy sieci
w technologii UMTS, współpracując ze swoimi głównymi dostawcami. Dzięki temu PTC będzie dobrze przygotowania
do podpisania umowy na dostawę elementów sieci, ich instalację i integrację. Aby móc oferować jednorodne
usługi we wszystkich trzech technologiach: GSM, GPRS i UMTS oraz by móc jak najlepiej zintegrować sieć UMTS
z istniejącą architekturą sieciową, PTC nawiązała współpracę ze swoimi kluczowymi partnerami. W chwili, gdy nowe
elementy sieci będą w pełni zintegrowane i dostawcy będą posiadać w ofercie wielozakresowe aparaty telefoniczne
GSM 900/1800/GPRS/UMTS, PTC będzie przygotowana do dostarczania swoim klientom kompleksowych usług
transmisji głosu i danych.

W przyszłości dzięki integracji istniejącej sieci GSM z siecią UMTS abonent korzystający z prostych usług głosowych
lub wolnej transmisji danych będzie obsługiwany przez warstwę GSM/GPRS o zasięgu ogólnokrajowym, gdy
tymczasem abonent posługujący się bardziej zaawansowanymi usługami transmisji danych będzie korzystał z usług
sieci miejskich w systemie UMTS.

PTC uważnie obserwuje projekty budowy sieci UMTS realizowane w innych krajach, dzięki czemu może poznać
doświadczenia innych. Dodatkowe informacje uzyskuje również dzięki uczestnictwu w różnych komitetach
i zespołach projektowych. Dostęp do tego typu wiedzy, pozwoli PTC na uniknięcie wielu potencjalnych zagrożeń
związanych z budową sieci UMTS.

Nowości z sieci

Złoty Komputer dla Sieci Era
Sieć Era została wyróżniona „Złotym Komputerem” – nagrodą dwutygodnika „Komputer Świat” (największy magazyn
komputerowy w Polsce). W pierwszej polskiej edycji znanego w innych państwach Europy konkursu Era została
uznana przez czytelników pisma za najlepszą sieć telefonii komórkowej w Polsce.

UMTS – KST Bydgoszcz
We wrześniu 2002 roku podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji w Bydgoszczy PTC, jako pierwsza w Polsce
i jedna z pierwszych firm w Europie przeprowadziła testowe połączenie video-telefoniczne przy wykorzystaniu
technologii UMTS. Pokaz został przygotowany we współpracy z firmą Alcatel. Do połączenia obu miast użyto sieci
transmisyjnej SDH należącej do PTC. Pierwsza w Polsce równoczesna transmisja dźwięku i ruchomego obrazu to
zapowiedź możliwości technologii UMTS.

Roaming – Korea – Mistrzostwa Świata 2002
W połowie maja 2002 roku, na kilka tygodni przed rozpoczęciem piłkarskich Mistrzostw Świata, PTC wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom swoich abonentów, uruchomiła roaming międzynarodowy z Koreą. Dzięki podpisaniu
umowy z operatorem koreańskiej sieci SK Telecom, abonenci Ery mogli korzystać z usług największej sieci w Korei –
SK Telecom, której zasięgiem objęte jest 99,8 % populacji.
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Roaming GPRS
Na początku sierpnia 2002 roku PTC zaoferowała komercyjnie usługę przesyłania danych w technologii GPRS
w roamingu międzynarodowym. Abonenci sieci Era mogą teraz korzystać za granicą ze stron WAP i dostępu do
Internetu.
Transmisja GPRS jest nie tylko szybsza od innych dostępnych technologii, ale pozwala również na optymalizację
kosztów (opłata jedynie za przesłane dane). Roaming GPRS umożliwia także korzystanie za granicą z nowych
atrakcyjnych serwisów, jak np. przesyłanie multimedialnych wiadomości MMS.
Dzięki pakietowej transmisji danych klienci biznesowi mogą korzystać za granicą z zasobów sieci korporacyjnych,
w tym poczty elektronicznej i aplikacji wspomagających zarządzanie firmą. Mobilny dostęp do zasobów firmowych
umożliwia wprowadzona wcześniej przez PTC usługa bezprzewodowej wirtualnej sieci transmisji danych –
„Transfera”.

ISO 14001 : 1996 dla Pionu Eksploatacji Sieci PTC
Dnia 11 grudnia 2002 roku PTC otrzymała certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 : 1996
w zakresie budowy i eksploatacji stacji bazowych sieci telefonii komórkowej. Otrzymanie tego certyfikatu jest
dla PTC szczególnym wydarzeniem, bowiem jest ona pierwszym operatorem telekomunikacyjnym w Europie
Środkowo-Wschodniej, i jednym z niewielu w Europie Zachodniej, który uzyskał takie potwierdzenie kontroli wpływu
swojej działalności na środowisko.

IT w PTC
PTC należy do najlepiej zinformatyzowanych firm w Polsce, co potwierdzane jest regularnie przyznawanymi
nagrodami branżowymi. Wdrażane w firmie systemy informatyczne wspierają i optymalizują przebieg procesów
biznesowych. Ułatwiają one dostarczanie usług najwyższej jakości naszym Klientom, obniżenie kosztów oraz
kreowanie wartości dla udziałowców PTC.

System billingowy
W roku 2002 w oparciu o swój system billingowy PTC jako pierwsza w Polsce udostępniła klientom możliwość
billingu jednosekundowego. System billingowy wspierał także implementacje nowych taryf. W sumie w ciągu roku
systemy informatyczne PTC wspierały przygotowanie zaoferowanych klientom licznych promocji, nowych taryf
i nowych produktów, w tym także licznych produktów opartych na transmisji danych.
Nowatorskim i wysoko ocenionym przez klientów biznesowych jest system umożliwiający prezentację rachunku
klienta przez Internet. Pozwala on na oszczędności, tak po stronie PTC, jak i klienta.

Systemy obsługi Klienta
Systemy informatyczne PTC służące do obsługi klienta były w 2002 roku intensywnie rozwijane. Dzięki temu
wszystkie produkty i promocje mogły być obsługiwane nie tylko przez pracowników PTC, ale również przez wszystkie
dostępne elektroniczne kanały komunikacji z klientem (IVR – Interactive Voice Response), Internet, WAP, e-mail,
SMS i inne. O skali automatyzacji procesu obsługi klienta może świadczyć fakt, że około 25 % aktywacji usług i ich
zmian klienci dokonali samodzielnie drogą elektroniczną, bez udziału konsultantów Biura Obsługi Abonenta.
Rozwój systemów obsługi klienta jest jednym z czynników przyczyniających się do podwyższenia satysfakcji
klienta. PTC przywiązuje wielką wage do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta. Znalazło to swoje
odzwierciedlenie w decyzji o rozpoczęciu poważnych inwestycji w nowe systemy informatyczne zarządzające
relacjami z klientami (CRM).

Zarządzanie i planowanie sieci
PTC wdrożyła kolejne elementy unikalnego, zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego planowanie,
konfigurację i utrzymanie sieci GSM, a w przyszłości sieci UMTS. System umożliwia pełną automatyzację procesów
konfiguracji sieci, graficzne planowanie i raportowanie zmian, dostarcza informacje o przeszłej, aktualnej
i planowanej konfiguracji sieci.

Rozwój hurtowni danych
Hurtownia danych PTC jest jedną z największych w Polsce. Obejmuje informacje dotyczące kontraktów, taryf,
serwisów, kart SIM oraz dane o klientach PTC. Kolejnymi obszarami włączonymi do hurtowni są informacje
dotyczące elementów sieci GSM, ich hierarchii, połączeń i aktywności, a także informacje dotyczące danych
finansowych. W roku 2002 w oparciu o hurtownie danych rozwijane były systemy do automatyzacji kampanii
marketingowych, badania ryzyka niepłacenia przez klienta faktur oraz wyliczające limity kredytowe i depozyty
pobierane od abonentów oraz ryzyko utraty klienta. Także określenie efektywności nowych produktów jest możliwe
na podstawie zbieranych w hurtowni danych.

Wewnętrzne procesy w firmie
Wewnętrzne procesy w firmie wspierane są szeregiem systemów informatycznych zwiększających efektywność
pracy, skracających czas podejmowania decyzji i ułatwiających dostępność informacji. Kadra zarządzająca PTC ma
łatwy dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących ich pracowników dzięki rozbudowaniu funkcjonalności
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systemu SAP/R3 o moduł zarządzania kadrami. Także procesy związane z planowaniem ścieżek kariery, szkoleniami
i rekrutacją wewnętrzną na nowe stanowiska pracy wspierane są przez ten system.

Utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 wspierane jest szeregiem aplikacji służących
do kontrolowania procesów i zarządzaniem procedurami je opisującymi.

WywiadPoprosiliśmy Wilhelma Stückemanna, Dyrektora ds. Eksploatacji Sieci, aby podzielił się z nami swoją opinią
na temat rozbudowy, rozwoju i utrzymania sieci w roku 2002, jak również planami na rok 2003.
raport roczny: Co mógłby Pan nam powiedzieć o roku 2002 z punktu widzenia Dyrektora Pionu Eksploatacji Sieci?

Wilhelm Stückemann: Najkrócej mógłbym powiedzieć, że był to kolejny rok pełen wyzwań, ale przede wszystkim,
że był to dla nas kolejny udany rok. Rok 2002 nie był rokiem tak dynamicznej jak w latch ubiegłych rozbudowy sieci.
Nie był, bo być nie musiał. Status sieci o najlepszym zasięgu w Polsce sieć Era osiągnęła znacznie wcześniej. Nie
zmiana to faktu, iż nadal rozwijamy się stosownie do wzrostu liczby klientów sieci Era, jak również generowanego
przez nich ruchu.

raport roczny: W takim razie jakie były główne priorytety stojące przed Państwem w roku 2002?

Wilhelm Stückemann: Przede wszystkim duża liczba zadań związanych z optymalizacją naszej sieci oraz
systemów IT. Założyliśmy sobie cztery główne cele: zapewnienie pojemności infrastruktury sieciowej odpowiadającej
zapotrzebowaniom naszych klientów, wzrost efektywności poprzez odpowiednie zarządzanie utylizacją
poszczególnych elementów infrastruktury, utrzymywanie wysokiego poziomu jakości świadczonych przez nas usług
oraz rozważna polityka kosztowa i inwestycyjna. Wszystkie wyznaczone cele udało nam się zrealizować. Ponadto,
dzięki naszym zasobom i rozwiązaniom, w znaczący sposób przyczyniliśmy się do wdrożenia, wprowadzenia na
rynek, a następnie sprawnego funkcjonowania wielu nowych produktów i usług, z których dużą grupę stanowiły
tzw. produkty niegłosowe.

raport roczny: Co mógłby Pan powiedzieć o sieci PTC i jej jakości?

Wilhelm Stückemann: Chciałbym podkreślić, że PTC posiada i zarządza wysokiej jakości siecią telefonii komórkowej,
która jest przygotowana do zaspokojenia zróżnicowanych wymagań naszych klientów i jednocześnie stanowi solidną
podstawę sukcesów naszej firmy. Fakt ten był wielokrotnie potwierdzany rezultatami zarówno niezależnych badań
satysfakcji użytkowników, jak również niezaleznych pomiarów prowadzonych przez różne polskie i zagraniczne
instytucje. Co więcej, na bieżąco monitorujemy wskaźniki efektywności naszej sieci i porównujemy je z wynikami
innych operatorów zagranicznych. Mogę z dumą stwierdzić, iż utrzymujemy dobry, europejski poziom jakości.
Z innej perspektywy zostało to także potwierdzone uzyskaniem zintegrowanego certyfikatu ISO 9001 : 2000 dla
Systemu Zarządzania Jakością obejmującego całą infrastrukturę techniczną, a także certyfikatu ISO 14001 : 1996
dla Systemu Zarządzania Środowiskowego, pierwszego tego typu certyfikatu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz
jednego z niewielu w krajach Europy Zachodniej.

raport roczny: Jak opisałby Pan rolę technologii we współczesnej firmie takiej jak Polska Telefonia Cyfrowa?

Wilhelm Stückemann: Uważam, że dobrze zbudowana i właściwie zarządzana sieć uzupełniona znakomitą
informatyką może być postrzegana jako prawdziwy fundament budowania dobrej pozycji i przyszłego rozwoju
operatora telekomunikacyjnego. Mimo tego nie chciałbym zbyt wiele opowiadać o technologii. Świadomie nie
używam w naszej rozmowie pojęć typu GSM, GPRS, UMTS, EDGE itp. Moim zdaniem technologie są drogami do
realizacji celów, a nie celami samymi w sobie. Dla nas świadczenie usług naszym klientom – mam tu na myśli
zarówno końcowych użytkowników sieci Era, jak również naszych klientów wewnętrznych – jest najważniejszym
celem. Zdajemy sobie sprawę, że ich satysfakcja będzie przede wszystkim zależała od jakości, dostępności
i atrakcyjności oferowanych przez PTC produktów i usług, a nie od postrzegania użytych w nich rozwiązań
technicznych.

Kontynuując temat zawarty w pytaniu, chciałbym dodać, że obecnie obserwuje się zmieniającą się rolę technologii
w świecie telekomunikacji. Możemy nawet mówić o swego rodzaju starym i nowym świecie w tym obszarze. Stary
porządek oparty na usługach głosowych, z oddzielnym światami produktów głosowych i niegłosowych oraz cyklami
życia technologii liczonymi w latach, jest zastępowany przez nowy świat, odznaczający się dużymi uzależnieniem
od transmisji danych, postępującą konwergencją światów telekomunikacji i informatyki oraz cyklami mierzonymi
w miesiącach. Przyszłość należy do produktów i usług opartych o szybką transmisję danych. Być może już wkrótce
częściej będziemy używali określenia „zarządzanie usługami” niż „zarządzanie infrastrukturą sieciową”.

raport roczny: Czy mógłby Pan nam przybliżyć zarys programu na rok 2003?

Wilhelm Stückemann: Generalnie zamierzamy kontynuować podejście realizowane w roku ubiegłym. Ale faktycznie
wypracowaliśmy rodzaj programu na rok 2003 dla Pionu Eksploatacji Sieci. Jego główne założenia są zgodne
z obecną w strategii firmy filozofią „Możesz więcej”. Mamy zamiar zastosować podobne podejście do naszej sieci,
systemów informatycznych oraz ogólnej efektywności. Tylko sieci z szybkim dostępem, wysokim poziomej jakości
świadczonych usług, z szerokimi i elastycznymi zasobami informatycznymi i efektywnością opartą na rozsądnym
zarządzaniu kosztami i inwestycjami mogą stać się rzeczywistymi liderami w warunkach rosnącej konkurencji.
I jestem przekonany, że sieć Era będzie nadal do nich należeć.

raport roczny: Dziękuję za rozmowę.

Wilhelm Stückemann: Dziękuję.
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W oczach pracowników
Wojciech Szymków, Departament Rozwoju Sieci i Nadzoru nad Biurami
Regionalnymi: W ubiegłym roku całkowita długość sieci szkieletowej SDH
wyniosła 4200 km co stanowi wzrost o ok. 18 % w stosunku do stanu na koniec
roku 2001. Obecnie pojemność własnej sieci szkieletowej jest dla nas całkowicie
wystarczająca. Wykorzystujemy ją z dużym powodzeniem – dzięki dokładnemu
planowaniu, stałemu nadzorowi, sprawnym i kompetentnym służbom utrzymania
sieci, uzyskiwana dostępność łącz przekracza poziom 99,98 %. Sieć szkieletowa ma
szerokie zastosowanie w naszej firmie: przenosi komercyjny ruch i sygnalizację sieci
GSM, korporacyjny ruch telefoniczny i informatyczny naszej firmy, dane przesyłane
przez użytkowników nowych usług niegłosowych (np. Era Omnix, eraWAP etc.).
Część jej pojemności jest dzierżawiona innym firmom. Warto podkreślić, ze nasza
sieć SDH stanowi fundament dla ogólnopolskiej sieci ATM, która to technologia
pozwala w sposób bardziej efektywny przesyłać dane, które są generowane przez
nowe usługi.

Pracownicy
Ciekawostki:

• Liczba złożonych
aplikacji: 23,000

• Liczba pracowników
na koniec 2002

roku: 3640 osoby
• Liczba promocji

wewnętrznych: 493
• Średni wiek

pracowników: 28 lat
• Liczba praktyk i staży: 49
praktykantów w 2002 roku

• Liczba dni szkoleń na
pracownika: 5 dni rocznie

Polska Telefonia Cyfrowa jest atrakcyjnym miejscem pracy. Odzwierciedleniem tego są liczne nagrody i wyróżnienia
przyznane PTC, między innymi wyróżnienie przyznane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – prestiżowy tytuł
Laureata Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2002 za całokształt zagadnień związanych z zarządzaniem
personelem. Zeszłoroczna edycja konkursu została przeprowadzona pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra
Kwaśniewskiego.

Firma została również doceniona przez pracowników. W ogólnofirmowym badaniu opinii pracowników,
przeprowadzonym pod koniec grudnia 2002 roku, aż 75 % ankietowanych deklarowało swoje zadowolenie i dumę
z pracy pod barwami Ery. Spółka cieszy się dużą popularnością wśród osób poszukujących ciekawej pracy, studentów
i stażystów, czego dowodem jest stale rosnąca liczba napływających aplikacji.

Rozmowa z Dyrektorem Ryszardem Pospieszyńskim, Członkiem Zarządu, Dyrektorem Pionu Administracji,
pozwoli nam zrozumieć, dlaczego tak jest. Dowiemy się również od samych pracowników, jak oceniają pracę
w PTC.

raport roczny: Jak mógłby Pan w kilku słowach scharakteryzować pracowników PTC? Jakie są ich zalety, a jakie
wady?

Wywiad Ryszard Pospieszyński: Podziwiam zdeterminowanie i ambicję pracowników naszej firmy. Wierzę, że właśnie dzięki
tym cechom oraz ogromnej wiedzy merytorycznej w wielu dziedzinach staliśmy się liderem od samego początku
istnienia na rynku i nadal utrzymujemy tę pozycję. Jedną z nielicznych wad części naszej załogi jest pracoholizm, ale
biorąc pod uwagę niską średnią wieku osób zatrudnionych w PTC, a co za tym idzie brak zobowiązań rodzinnych,
można stwierdzić, że cecha ta jest stosunkowo nieszkodliwa.

raport roczny: Co według Pana motywuje ludzi do pracy w PTC?

Ryszard Pospieszyński: Czynnikiem motywującym jest możliwość pracy w wiodącej firmie sektora
najnowocześniejszych technologii. Komunikacja mobilna to nowa, stale rozwijająca się branża. Dzięki styczności z tą
branżą możemy kreować rzeczywistość wokół nas, dlatego ten czynnik jest taki ważny. Charakter wykonywanych
zadań oraz relacje ze współpracownikami to kolejne czynniki, które motywują naszych pracowników. Z ostatnich
badań opinii pracowników wynika także wysokie znaczenie wynagrodzenia, warunków pracy i świadczeń socjalnych
jako czynników motywujących do pracy w PTC.

raport roczny: Co jest najważniejsze dla pracowników przy podejmowaniu decyzji o pracy w PTC?

Ryszard Pospieszyński: Dostęp do najnowszych rozwiązań zarówno w dziedzinie technologii, jak i zarządzania,
a także siła samej marki Era, są tu decydującymi czynnikami. Potencjalni kandydaci zwracają także uwagę na opinie
o PTC jako jednym z najlepszych pracodawców w Polsce. Nie bez znaczenia jest tu także pozycja branży, która
mimo chwilowego zastoju w gospodarce jest uważana za perspektywiczną.

raport roczny: Jaka jest atmosfera pracy w PTC?

Ryszard Pospieszyński: Zdecydowana większość pracowników (około 95 % wg badań opinii pracowników z grudnia
2002) podkreśla bardzo dobre lub dobre relacje ze współpracownikami i przełożonymi. Przyjęte w firmie przejrzyste
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procedury zgodne ze standardami ISO 9001 : 2000 oraz nowoczesne narzędzia komunikacyjne sprzyjają szybkiej
asymilacji nowych pracowników, co w tak dużej firmie ma ogromne znaczenie dla wspierania dobrej atmosfery
pracy. Polityka firmy wspiera również pracowników w organizacji czasu wolnego. W ramach PTC istnieje wiele
klubów sportowych, hobbystycznych i dyskusyjnych. Cieszą się one ogromną popularnością i z pewnością mają
wpływ na rozwój dobrej komunikacji pomiędzy pracownikami.

raport roczny: Jak ocenia Pan rynek pracy w Polsce jeśli chodzi o dostępność wysokiej klasy specjalistów
w dziedzinie telekomunikacji?

Ryszard Pospieszyński: Rynek fachowców w dziedzinie telekomunikacji w Polsce jest nadal wąski, jednak firmy
takie jak PTC przyczyniają się do jego wzbogacania. Poprzez dostęp do technologii, szkolenia i realizację ambitnych,
nieszablonowych zadań, pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje stając się łakomym kąskiem dla headhunterów.

raport roczny: Co jest najważniejsze w Pana pracy?

Ryszard Pospieszyński: Dobra atmosfera zgranego zespołu ludzi stawiających sobie bardzo ambitne cele.

raport roczny: Jakie cele wytyczył Pan sobie na rok 2003? Co chciałby Pan osiągnąć? Co zmienić?

Ryszard Pospieszyński: Wraz z kolegami z Zarządu chcielibyśmy zrealizować cele jakie postawiliśmy przed firmą,
doskonalić organizację i sposoby zarządzania nią oraz pracować nad zwiększeniem efektywności działania w każdym
wymiarze.

raport roczny: Dziękujemy Panu za rozmowę.

Ryszard Pospieszyński: Dziękuję.

Ryszard Pospieszyński,
Członek Zarządu, Dyrektor
Pionu Administracji
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Zapytajmy jeszcze pracowników jak oni oceniają pracę w PTC:
raport roczny: Co daje Ci największą satysfakcję?

Dorota Ubysz, Departament Strategii Produktowej: Przed rozpoczęciem
pracy w PTC pracowałam przez sześć lat jako analityk sektora wysokich
technologii w biurach maklerskich banków inwestycyjnych, w Polsce i za
granicą. Obserwując intensywny rozwój telefonii komórkowej doszłam
do wniosku, że praca w firmie działającej w tym sektorze byłaby dla
mnie ciekawym wyzwaniem. Nie myliłam się. W PTC pracuję jako Główny
Specjalista ds. Analiz Biznesowych w Departamencie Wykonawczym ds.
Rozwoju i Zarządzania Produktami. Jest to bardzo ambitne i dynamiczne
środowisko, w którym na początku trudno mi było się odnaleźć. Teraz już
wiem, że codzienne wyzwania to w PTC norma. Największą satysfakcję
sprawia mi zadowolenie mojego dyrektora z wykonanych przeze mnie
zadań. Jest on bardzo wymagający i trudno jest u niego o pochwałę, toteż
jest to tym cenniejsze.

Beata Orłowska, Departament Podatkowy: Największą satysfakcję
sprawia mi możliwość podejmowania decyzji, co zmusza mnie do
ciągłego doskonalenia własnej wiedzy, dając jednocześnie satysfakcję
z możliwości jej wykorzystania. Mam świadomość, że pracuję w organizacji
postrzeganej jako jedna z najlepiej zorganizowanych firm w Polsce,
nowoczesnej, świadczącej usługi wysokiej jakości. Doceniam możliwość
uczestnictwa w projektowaniu podatkowych rozwiązań dla zupełnie
nowych i skomplikowanych transakcji.

raport roczny: Co w pracy w PTC podoba Ci się najbardziej, a co najmniej?
Co jest zaletą tej pracy a co wadą?

Tomasz Pszczoła, Departament Analiz, Budżetu i Zarządzania Środkami
Trwałymi: Dzięki pracy w PTC żyję w świadomości dokonującego się na
moich oczach postępu i mam swój udział w kreowaniu świata opartego na
komunikacji i informacji. Każdy dzień jest wyzwaniem, a pokonując je uczę
się czegoś nowego. Czasami przydałoby się tylko zwolnić trochę tempo, ale
na szczęście jest jeszcze urlop.
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Wizerunek firmy
Goście w PTC
Warszawa, 21 stycznia 2002 roku. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski przyjął delegację zagranicznych
udziałowców PTC Sp. z o.o.
Podczas spotkania przedstawiciele Vivendi i Deutsche Telekom zaprezentowali działalność swoich firm na świecie.
Uczestniczący w spotkaniu Bogusław Kułakowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PTC Sp. z o.o., przedstawił
dotychczasowe osiągnięcia Spółki i omówił plany jej rozwoju. Podjęto również tematy wykraczające poza statutową
działalność PTC, między innymi problematykę działalności charytatywnej.

Warszawa, 26 marca 2002 roku Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Pan Christopher Hill
złożył kurtuazyjną wizytę w siedzibie Polskiej Telefonii Cyfrowej.
Gość w towarzystwie Prezesa Bogusława Kułakowskiego odwiedził najważniejsze i najciekawsze miejsca w siedzibie
PTC. Ambasador Hill z uwagą zapoznał się z informacjami o największych osiągnięciach PTC oraz o perspektywach
rozwoju rynku telekomunikacyjnego w naszym kraju.

Warszawa, 23 kwietnia 2002 roku. Na zaproszenie Zarządu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w PTC
gościł Pan Frank Elbe, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec. Ambasadorowi towarzyszyli: Pan Herbert
Quelle, Minister, Radca Ambasady oraz Pani Anke Meyer, II Sekretarz Ambasady.
Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z Zarządem PTC. Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji na rynku
usług telekomunikacyjnych w Polsce, a także na temat prognoz na przyszłość. Członkowie delegacji odwiedzili
również Centrum Zarządzania Siecią (NMC), Dział Hotline oraz Centrum Produktów Nowej Ery.

Łódź, 16 września 2002 r. w Łodzi wmurowano kamień węgielny pod
budowę Centrum Informacyjnego Polskiej Telefonii Cyfrowej.
W uroczystości uczestniczył Prezes Rady Ministrów Pan Leszek Miller.

Łódzkie Centrum Informacyjne Polskiej Telefonii Cyfrowej będzie
wspomagało pracę działającego od 6 lat Biura Obsługi Abonenta
w Warszawie.

Do zadań pracowników Centrum należeć będzie między innymi udzielanie
wszelkich informacji na temat usług oferowanych przez PTC, przyjmowanie
dyspozycji klientów oraz pomoc we wszystkich sprawach, związanych
z korzystaniem z aparatów telefonicznych. W Centrum powstanie również
Biuro Numerów, w którym będzie można uzyskać informację o numerach
abonentów sieci Era.

Działalność charytatywna i sponsoringowa
Działalność charytatywna

Era dzieciom – Malowane Święta
PTC już od kilku lat angażuje swoje siły i środki w pomoc dla najbardziej potrzebujących. Wzorem lat ubiegłych
w 2002 r. PTC pomagała przede wszystkim dzieciom. Działania te wynikają z głębokiego przekonania, że w rosnącej
z roku na rok grupie osób potrzebujących pomocy, dzieci stanowią najliczniejszą grupę i są najbardziej bezbronne.

Najciekawszym projektem 2002 r. dotyczącym pomocy najmłodszym był projekt „Era dzieciom – Malowane Święta”.
Wzięły w nim udział dzieci z Domu Dziecka w Dębinkach. Dzieci pięknie pomalowały kupione na tę okazję przez
PTC kubki. Następnie te świąteczne, bożonarodzeniowe, malowane ręcznie „cuda” trafiły do siedziby firmy, gdzie na
wielkiej internetowej aukcji zostały sprzedane pracownikom PTC. W sumie zebrano ponad 36 tysięcy złotych, które
zasiliły konto Domu Dziecka w Dębinkach.

W liście do pracowników PTC, Pan Adam Bogdanowicz, Dyrektor Domu Dziecka w Dębinkach napisał: „Nie sądziłem,
że pracownicy PTC przekażą aż tak wiele pieniędzy na rzecz wychowanków. Dzieci, podobnie jak ja, nie mogły
uwierzyć, że udało się zebrać aż taką kwotę. Dzieci były ciekawe, ile zapłacono za każdy kubek pomalowany przez
nie. Pieniądze z tej akcji zostaną przeznaczone na kapitalny remont sali gimnastycznej i docieplenie budynku,
w którym mieszkają dzieci. Sala ta jest w stałym użytku przez dzieci i uległa zniszczeniu. Za pozyskane fundusze
chcielibyśmy też zakupić sprzęt sportowy. Jest to marzenie dzieci i moje”.

Choć PTC przekazywała już potrzebującym znacznie większe sumy „Era dzieciom – Malowane Święta” jest projektem,
który naprawdę „zapadł w pamięć” wszystkim biorącym w nim udział. Przy jego realizacji wszyscy bawili się dobrze.
„Malowane Święta” pozwoliły na budowę znacznie głębszych i bliższych relacji pomiędzy firmą, a jej pracownikami
i dziećmi niż miało to miejsce w trakcje wcześniej realizowanych sposobów pomocy społecznej. Wszyscy zostali
związani „niewidzialną nicią” zrozumienia i sympatii. Nawiązane podczas realizacji „Malowanych Świat” sympatie
pozostaną na dłużej w pamięci jej uczestników i będą kontynuowane w przyszłości.
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W oczach pracowników
Izabela Senik, Departament Spraw Publicznych i Komunikacji: Do tej
pory akcje charytatywne w firmie były dla mnie czymś odległym. Oczywiście
z przyjemnością, z racji moich obowiązków, pisałam o nich, choćby
o corocznym „Wieczorze Trzech Króli Internetu” – balu charytatywnym na
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współorganizowanym przez
PTC, czy dwuletniej, kompleksowej odbudowie podsandomierskiej gminy
Samborzec, która ucierpiała podczas powodzi w 2001 r., a którą pomoc
PTC i przekazane przez nią środki „postawiły na nogi”. Jednak nie miałam
poczucia, że uczestniczę w tych akcjach, a tym samym – wraz z PTC
– pomagam innym. Takie uczucia wzbudziła we mnie natomiast „Era
dzieciom – Malowane Święta”. Oprócz spełnienia niewątpliwie ważnego
celu, mam wrażenie, że uczestniczący w niej zarówno pracownicy Ery,
jak i dzieciaki, które pomalowały kubeczki, po prostu dobrze się bawili.
Sami zainteresowani dokonywali wyborów – pracownicy podczas aukcji
kubeczków, a dzieci wybierając cele, na które miały być przeznaczone
pieniądze. Dzięki przeprowadzeniu akcji, między innymi za pośrednictwem
Interanetu, przestaliśmy być dla siebie anonimowi, a to pierwszy krok do
zacieśniania i budowania bliższych relacji.

Działalność sponsoringowa

Era konesera (jazzu)
Erę Jazzu – ogólnopolski cykl koncertów z udziałem najwybitniejszych gwiazd współczesnego jazzu, znają nie tylko
miłośnicy tego gatunku muzyki. Niemal wszystkie koncerty Ery Jazzu zapisały się jako jedne z najważniejszych
wydarzeń muzycznych na polskiej scenie jazzowej.

Dzięki PTC do Polski co roku przyjeżdża światowa czołówka wykonawców jazzowych. To w ramach Ery Jazzu przed
polską publicznością zaprezentowali się m. in. Al Di Meola, Jan Garbarek & The Hilliard Ensemble, kwartet Oregon,
The Kronos Quartet, Orkiestra Kameralna PR pod dyr. Agnieszki Duczmal, Birelli Lagrene, Tribute to Glenn Miller
Orchestra, The New York Voices, Flora Purim & Airto Moreira, Jacques Loussier Trio, Patricia Barber Trio, The Ethnic
Heritage Ensemble czy John Scofield Trio.

Poszukiwań nowego brzmienia nie zabrakło także w 2002 r. Na jedynym w Polsce koncercie zaprezentowała się
mega-gwiazda współczesnej muzyki jazzowej, Joe Zawinul. Artysta ten przez ostatnie kilka dekad uczestniczył
w kreacji najważniejszych nurtów nowoczesnego jazzu. Od ponad trzydziestu lat znajduje się u szczytu jazzowej
kariery, jest nagradzany Grammy Awards, podziwiany przez krytyków i uwielbiany przez miliony fanów fusion jazzu.

W 2002 r. polska publiczność miała również okazję posłuchać Detroit Gospel Singers, jednego z najwybitniejszych
w USA chórów gospel. Wydarzenie to tym większe, że na polskich estradach rzadko pojawiają się autentyczne,
amerykańskie zespoły gospel.

Era Jazzu daje także satysfakcję kolekcjonerom: w ciągu 5 lat ukazało się kilka limitowanych wydawnictw, albumów
fotograficznych i płyt.

Era Jazzu zdobyła już wiele nagród i wyróżnień. Najbardziej prestiżowym jest wyróżnienie Jazz Institute of Chicago,
jednej z najważniejszych amerykańskich instytucji jazzowych. Doceniono nie tylko typową, jazzową stylistykę, ale
także konsekwencję twórców Ery Jazzu w promowaniu tego gatunku muzyki.

„Zawsze wierzyłam, że bogactwem tej muzyki i jej naturą jest idea wolności i swoboda artystycznej wypowiedzi.
Utwierdziłam się w tym przekonaniu właśnie wtedy, widząc polskich Europejczyków świadomie korzystających
z jazzowej swobody i czując ich kulturową integralność” – mówiła o przedstawicielach Ery Jazzu Lauren Deutsch
z Jazz Institute of Chicago w styczniu 2002 roku.

Pod żaglami Ery
W 2002 roku Era przygotowała fanom windsurfingu w Polsce niezwykłą niespodziankę: nie musieli wyruszać „za
morza” na Rodos czy do Brazylii, aby uczestniczyć w zmaganiach najlepszych windsurfistów na świecie. Wystarczyło
w lipcu i sierpniu zawitać do trzech przepięknych nadmorskich miejscowości: Międzyzdrojów, Juraty i Łeby, by
uczestniczyć w zawodach najwyższej rangi: Pucharze Europy i po raz pierwszy rozgrywanym w Polsce – pod egidą
Professional Windsurfers Association – Pucharze Świata.

Trzecia edycja Windsurfing Era Cup 2002 nad Morzem Bałtyckim była niezwykle udana. Gospodarze zawodów –
sieć Era i najlepsi polscy windsurfiści – Dorota Staszewska i Wojtek Brzozowski gościli elitę windsurfingu z całego
świata oraz ich fanów.

Na Windsurfing Era Cup 2002 pojawiła się pierwsza trzydziestka zawodników klasyfikowanych w Pucharze Europy
i Świata. Poza liczną grupą windsurfistów z Europy, przybyli goście z tak odległych krajów jak Argentyna, Australia,
Nowa Zelandia czy Stany Zjednoczone.

Windsurfiści pytani o powody takiego zainteresowania Windsurfing Era Cup podawali cztery przyczyny: rywalizacja
sportowa na najwyższym poziomie, profesjonalnie przygotowane zawody z wysoką pulą nagród, atmosfera
i najpiękniejsze dziewczyny na świecie. Dlatego powrócili tu już po raz trzeci.

Windsurfing Era Cup stał się jedną z głównych atrakcji sportowych okresu wakacyjnego w naszym kraju. Zawodom
podobnie jak w poprzednich edycjach Windsurfing Era Cup towarzyszyło wiele ciekawych imprez. Każdy, niezależnie
od stopnia zaangażowania w sport, mógł znaleźć „coś” zarówno dla siebie, jak i dla swojej rodziny. Szczególną
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atrakcją była możliwość porozmawiania z najlepszymi na świecie zawodnikami i poznania tajników windsurfingu
mistrzów deski z różnych stron świata. Wieczorami, po sportowych zmaganiach, wielbiciele dobrej zabawy spotykali
się na tradycyjnych Beach Party. Można było tam spotkać zawodników i fanów windsurfingu.

Windsurfing Era Cup to prawdziwe święto dla fanów windsurfingu w Polsce. Potwierdza, że w naszym kraju można
zorganizować zawody na światowym poziomie. Windsurfing Era Cup przełamuje również mity ukazujące Polskę
jako miejsce nieprzyjazne dla miłośników tego wyjątkowego sportu.

Sponsorowanie polskiej drużyny piłkarskiej
W trakcie roku 2002, współpraca sponsorska PTC z narodową reprezentacją piłkarską została ukoronowana
zakwalifikowaniem się drużyny narodowej do finałów Mistrzostw Świata 2002. Były to pierwsze, zakończone
sukcesem polskiej reprezentacji, eliminacje do Mistrzostw Świata, od turnieju w Meksyku w roku 1986. Co więcej,
polska drużyna z łatwością pokonała swoich przeciwników grupowych i zakwalifikowała się do turnieju finałowego,
jako pierwsza drużyna z Europy, poza obrońcami tytułu – Francją.

PTC towarzyszyła drużynie w całej drodze do Mistrzostw Świata w Korei, w dobrych i złych momentach, również
wtedy, gdy nie udało się polskiej drużynie przejść do drugiego etapu turnieju finałowego. PTC ma wielką satysfakcję,
iż mogła organizacyjnie i finansowo przyczynić się do sukcesu polskiej drużyny piłki nożnej, a przy tym uważa, iż
zrealizowała swoje cele biznesowe związane ze sponsoringiem. Po zakończeniu Mistrzostw Świata, kontrakt między
PTC a Polskim Związkiem Piłki Nożnej wygasł, zaś PTC nie podjęła się dalszego sponsorowania drużyny ze względu
na brak odpowiednich warunków dalszej współpracy.

Era Biznes jako sponsor
W trakcie 2002 roku Era Biznes sponsorowała kilka wydarzeń
ekonomicznych. Najważniejsze z nich to:

• Industry Solution Days
• Bałtyckie Forum Gospodarcze
• Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze
• Gazele Biznesu 2002
• VIII Forum Kapitałowo-Finansowe „Twoje pieniądze”

– konferencja z udziałem Steva Forbes’a

W oczach pracowników
Anna Kotuniak-Partycka, Departament Komunikacji Rynkowej:
Organizacja spektakularnych wydarzeń kulturalnych i sportowych jest
w strategii sponsoringowej naszej firmy zapisana od początków jej
istnienia. Ich organizacja przynosi nam olbrzymią satysfakcję i wiele
doświadczenia i radości, zaś bezpośredni udział w tworzeniu pozytywnego
wizerunku naszej firmy, postrzeganej dziś jako lider telekomunikacji
w Europie Środkowo-Wschodniej, jest ogromnym powodem do dumy.

R a p o r t r o c z n y 2 0 0 2 / Filary działalności
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WywiadAby lepiej zrozumieć strategię Spółki, poprosiliśmy Pana Martina
Schneidera, Dyrektora ds. Strategii, Marketingu i Sprzedaży by
podzielił się z nami swoimi poglądami na temat strategii PTC i jej
wdrożenia, oraz jego oczekiwań na rok 2003.

raport roczny: Jaka jest rola strategii w PTC?

Martin Schneider: W związku z bardzo szybkim rozwojem
technologicznym, zmieniającymi się warunkami na polskim rynku oraz
wzrastającą konkurencją, właściwa strategia jest fundamentem sukcesu
Spółki. Strategia definiuje pozycję rynkową PTC i podstawowy kierunek
rozwoju różnorodnych aspektów działalności PTC. Nasza strategia
obejmuje średni okres działalności Spółki i określa działania mające na
celu wykorzystanie szans i ograniczenie ryzyka.

raport roczny: Jaki jest przekaz marketingowy PTC?

Martin Schneider: Zawiera się w haśle: „Możesz więcej”. Filozofia ta
oznacza, że korzystając z naszych usług i produktów klienci uczynią
swoje życie ciekawszym, pełniejszym i łatwiejszym niż używając usług
konkurencji. „Możesz więcej” definiuje podstawowe wartości spółki:
rzetelność oferty, ciągłe dążenie do bycia liderem rynku w zakresie
kreowania inowacyjnych produktów i atrakcyjności oferty dla klientów.

raport roczny: Jakie są podstawy dla budowania pozycji rynkowej PTC?

Martin Schneider: Filozofia „Możesz więcej” oparta jest na
trzech głównych filarach: jakości, innowacyjności i koncentracji na
zaspakajaniu potrzeb klientów. Klienci są najważniejsi – ich potrzeby są
przyczyną i celem wszystkich naszych działań.

Stały wzrost wartości dostarczanej przez PTC jest podstawą
zaspokajania potrzeb naszych klientów, a tym samym jest podstawą
naszego sukcesu rynkowego. Wprowadzanie odpowiednich, wysokiej
jakości produktów jest siłą napędową utrzymującą wizerunek PTC jako
lidera. Ale godne zaufania i innowacyjne produkty to nie wszystko.
Muszą one być dostosowane do potrzeb klientów, a przede wszystkim
muszą przynosić im konkretne korzyści.

raport roczny: Jaki jest główny cel PTC?

Martin Schneider: Dążenie do utrzymania pozycji lidera usług
telekomunikacyjnych w Polsce realizujemy poprzez dwa cele:
zwiększanie wartości i powiększenie udziału w rynku.

Nasze strategiczne podstawy i rynkowe pozycjonowanie zawarte
w haśle „Możesz więcej” umożliwi nam osiągnięcie tych celów.
PTC zapewnia znakomitą wartość dla klientów indywidualnych
i biznesowych, a jednocześnie uzyskuje zwrot z poniesionych inwestycji.
PTC stale dostarczając niezwykle atrakcyjnych i konkurencyjnych
usług dla klientów zapewnia firmie właściwy wzrost przychodów.
Jednocześnie, firma buduje mocne więzi ze swymi klientami za pomocą
najwyższej jakości usług i programów lojalnościowych.

Naszym dążeniem jest również powiększenie liczby klientów w celu
utrzymania wiodącego udziału na rynku. Ponieważ oczekuje się, że
segment rynku klientów abonamentowych osiągnie poziom nasycenia,
a rynek usług głosowych może nie zapewnić wystarczającego
potencjału wzrostu w perspektywie średnioterminowej, musimy
poszukiwać innych możliwości rozwoju. Oznacza to konieczność
koncentracji działań na rynku klientów systemu pre-paid oraz na
usługach niegłosowych, które zyskują coraz większe znaczenie dla
klientów. PTC przechodzi transformację z dostawcy podstawowych
usług telefonii komórkowej, w dostawcę zaawansowanych,
zróżnicowanych usług bezprzewodowych.

Martin Schneider,
Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Strategii,
Marketingu i Sprzedaży
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raport roczny: Jak opisałby Pan obecną sytuację PTC?

Martin Schneider: PTC jest liderem polskiego rynku telekomunikacji komórkowej. Pod względem przychodów,
nasz udział w rynku wynosi 37,3 %, mamy najlepszą jakość sieci, obsługa klienta wyznacza standardy na
rynku krajowym, a marka należy do najlepiej rozpoznawalnych w kraju.

Pomimo tak znakomitych wyników nie powinniśmy niedostrzegać faktu, że dynamiczny wzrost PTC został
w ostatnich latach nieco zahamowany – co jest wynikiem wzrastającej konkurencji na polskim rynku, jak
również naszej strategii selektywnego podejścia do segmentów rynku. W 2003 roku pragniemy przedstawić
najatrakcyjniejszą ofertę dla wszystkich klientów na rynku, a jednocześnie zachować rentowność na wysokim
poziomie. Innowacyjne rozwiązania jakie wprowadziliśmy w 2002 roku, stanowią znakomitą podstawę
przyspieszonego wzrostu w 2003 roku. Nowe, atrakcyjne taryfy, imponująca liczba nowatorskich usług
dostępnych przez Era Omnix, oraz kompletne przedefiniowanie oferty dla systemu pre-paid, są kluczowymi
elementami tego posunięcia.

Jednocześnie prowadzimy wiele działań w celu usprawnienia procesów w firmie i ograniczenia kosztów, które
nie przynoszą bezpośrednich korzyści naszym klientom.

raport roczny: Jak Pan postrzega przyszłość?

Martin Schneider: Przyszły rok nie będzie łatwy. Polski rynek musi stawić czoła wielu wyzwaniom,
trudniejszym warunkom i pierwszym sygnałom nasycenia niektórych segmentów rynku. Jestem jednakże
pewien, że PTC odniesie sukces w warunkach rosnącej konkurencji.

Jak już wcześniej wspomniałem, PTC wciąż ma mocną pozycję i jest liderem rynku. Rok 2002 wykorzystaliśmy
do przeprowadzenia restrukturyzacji i odświeżenia naszej oferty, tak więc przygotowaliśmy się do wszystkich
niezbędnych zmian w celu kontynuowania naszej dominacji na rynku w przyszłości.

PTC już jest liderem jakości i jest postrzegana jako najbardziej godny zaufania operator na polskim rynku. Przy
obietnicy „Możesz więcej”, będziemy nieustannie kontynuować nasze działania udowadniając, że jesteśmy
również liderem rynku w zakresie nowych innowacyjnych rozwiązań. Pozwoli to na dalsze wzmocnienie
naszej pozycji, a dzięki temu przygotuje nas do rozwoju nowych, niegłosowych segmentów rynku i podniesie
naszą atrakcyjność na rynku klientów pre-paid, budując młodszy i bardziej dynamiczny wizerunek.

Jestem pełen optymizmu, iż osiągniemy nasze cele w tych zmieniających się szybko warunkach rynkowych,
jeśli utrzymamay kurs który rozpoczęliśmy roku 2002, przekładając wysiłki zeszłego roku na sukcesy w roku
2003.

raport roczny: Dziękujemy Panu za rozmowę.

Martin Schneider: Dziękuję.
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Opinia biegłego rewidenta
Do Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Przeprowadziliśmy badanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami weryfikacji sprawozdań finansowych
w Stanach Zjednoczonych, skonsolidowanego bilansu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. wraz z jej
podmiotami zależnymi („Spółka”) sporządzonych na dzień 31 grudnia 2002 roku oraz skonsolidowanego
rachunku zysków i strat, skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym i skonsolidowanego
rachunku przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 2002 roku przygotowanych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Z dniem 7 lutego 2003 roku wydaliśmy
opinię bez zastrzeżeń do tych sprawozdań finansowych.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 roku oraz za lata kończące
się 31 grudnia 2001 roku i 31 grudnia 2000 roku zostały zbadane przez biegłych rewidentów, którzy
zaniechali działalności. W swoim raporcie z dnia 1 marca 2002 roku wspomniani biegli rewidenci wydali
opinię bez zastrzeżeń do tych sprawozdań finansowych.

Naszym zdaniem, załączone skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe przedstawione zostały, we
wszystkich istotnych aspektach, zgodnie ze skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi na dzień i za rok
kończący się 31 grudnia 2002 roku, na podstawie których zostały sporządzone. Skonsolidowane sprawozdania
finansowe, które były przedmiotem naszego badania, zawierają noty, które nie zostały w całości przedstawione
w załączonych skróconych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
Warszawa, Polska
7 lutego 2003 roku



R a p o r t r o c z n y 2 0 0 2 / Sprawozdania finansowe

51

Opinia biegłego rewidenta
Ten raport jest kopią uprzednio wydanego przez Arthur Andersen Sp. z o.o. raportu, a Arthur Andersen
Sp. z o.o. nie wydał ponownie opinii.

Do Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Przeprowadziliśmy badanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami weryfikacji sprawozdań finansowych
w Stanach Zjednoczonych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Polska Telefonia
Cyfrowa sporządzonych na dzień 31 grudnia 2001 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości (nie załączonych w niniejszym raporcie) i z dniem 1 marca 2002 roku wydaliśmy opinię bez
zastrzeżeń.

Naszym zdaniem, załączone skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe przedstawione zostały,
we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie ze skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi, na
podstawie których zostały sporządzone. Skonsolidowane sprawozdania finansowe, które były przedmiotem
naszego badania, zawierają noty, które nie zostały w całości przedstawione w załączonych skróconych
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

Arthur Andersen Sp. z o.o.
Warszawa, 1 marca 2002 roku
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Rachunek zysków i strat
Skonsolidowane rachunki zysków i strat za lata kończące się 31 grudnia 2002 roku, 31 grudnia 2001 roku
i 31 grudnia 2000 roku (w tysiącach złotych i według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej)

Rok kończący się Rok kończący się Rok kończący się
31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 2000

2002 2001 (skorygowane)

Przychody ze sprzedaży netto 4.929.824 4.344.896 3.684.723

Koszty sprzedaży (2.989.193) (2.727.437) (2.286.426)

Marża brutto 1.940.631 1.617.459 1.398.297

Koszty operacyjne (790.115) (785.429) (766.016)

Wynik na działalności operacyjnej 1.150.516 832.030 632.281

Koszty i przychody finansowe

Odsetki i pozostałe przychody finansowe 266.454 316.616 227.125

Odsetki i inne koszty finansowe (848.132) (694.546) (716.665)

Zysk brutto 568.838 454.100 142.741

Podatek dochodowy (222.362) (26.879) (33.354)

Zysk netto 346.476 427.221 109.387
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Bilans
Skonsolidowane bilanse na dzień 31 grudnia 2002 roku i 31 grudnia 2001 roku (w tysiącach złotych i według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej)

Stan Stan
31 grudnia 31 grudnia

2002 2001

Majątek obrotowy

Środki pieniężne 54.412 36.511

Inwestycje krótkoterminowe i pozostałe aktywa finansowe 12.143 98.278

Należności i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 620.749 538.822

Zapasy 234.545 167.114

921.849 840.725

Majątek trwały

Rzeczowy majątek trwały 3.438.686 3.783.810

Wartości niematerialne i prawne 2.651.130 2.412.810

Aktywa finansowe 171.288 105.985

Rozliczenia międzyokresowe i pozostałe składniki majątku trwałego 82.091 74.123

6.343.195 6.376.728

Aktywa razem 7.265.044 7.217.453

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 285.277 286.621

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 57.756 46.184

Zobowiązania obciążone odsetkami 121.122 190.429

Rozliczenia międzyokresowe 185.569 123.686

Przychody przyszłych okresów i inne zobowiązania 224.358 224.260

874.082 871.180

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania obciążone odsetkami 4.583.365 5.083.933

Zobowiązania bez obciążeń odsetkowych 165.159 193.822

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego netto 268.171 52.121

Pozostałe rezerwy 21.740 20.652

5.038.435 5.350.528

Zobowiązania razem 5.912.517 6.221.708

Kapitał własny i rezerwy

Kapitał podstawowy 471.000 471.000

Kapitał zapasowy 409.754 409.754

Kapitał rezerwowy z wyceny transakcji zabezpieczających (86.649) (96.955)

Nie podzielony zysk finansowy z lat ubiegłych 558.422 211.946

1.352.527 995.745

Pasywa razem 7.265.044 7.217.453
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Sprawozdanie z przepływów finansowych
Skonsolidowane sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za lata kończące się 31 grudnia 2002 roku,
31 grudnia 2001 roku i 31 grudnia 2000 roku (w tysiącach złotych i według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej)

Rok kończący się Rok kończący się Rok kończący się
31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 2000

2002 2001 (skorygowane)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

Zysk brutto 568.838 454.100 142.741

Korekty o pozycje:

Amortyzacja 909.983 850.572 519.705

Zwiększenie rezerwy na należności i odpisy należności 29.224 67.626 146.624

Zwiększenie rezerwy na zapasy 7.333 11.151 7.082

Inne rezerwy długoterminowe 1.089 7.744 9.144

Strata/(zysk) z tytułu różnic kursowych netto
i zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych

145.394 (91.609) (92.207)

Wynik na sprzedaży i likwidacji składników
majątku trwałego

10.804 (1.582) 8.664

Koszty odsetek netto 436.283 469.539 501.580

Przepływy pieniężne przed zmianami kapitału operacyjnego 2.108.948 1.767.541 1.243.333

Zmiana stanu zapasów (74.764) 31.025 (32.392)

Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych (101.165) (129.383) (104.527)

Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych 90.529 24.560 20.142

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2.023.548 1.693.743 1.126.556

Odsetki zapłacone (482.978) (450.820) (453.183)

Odsetki otrzymane 17.182 15.213 38.005

Podatek dochodowy zapłacony (1.618) (1.325) (4.451)

Realizacja instrumentów finansowych (32.973) 94.411 (22.011)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.523.161 1.162.400 684.916

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ:

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (257.314) (1.372.058) (329.064)

Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego (379.923) (1.128.118) (1.434.875)

Wpływy z inwestycji krótko- i długoterminowych, netto 91.456 199.699 193.959

Sprzedaż rzeczowego majątku trwałego 18.344 25.250 14.905

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (527.437) (2.275.227) (1.555.075)

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ:

(Spłata)/wpływy netto z kredytu konsorcjalnego Deutsche Bank (322.201) 1.288.594 -

Spłata kredytu konsorcjalnego Citibank – (836.158) (248.643)

(Umorzenie)/wpływy z emisji obligacji (655.622) 704.141 –

Zmiana stanu kredytu w rachunku bieżącym 12 (36.342) 36.342

Wpływy z dopłat do kapitału netto – – 16.827

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (977.811) 1.120.235 (195.474)

Zmiana stanu środków pieniężnych netto 17.913 7.408 (1.065.633)

Wynik wyceny środków pieniężnych (12) (362) (411)

Środki pieniężne na początek okresu obrotowego 36.511 29.465 1.095.509

Środki pieniężne na koniec okresu obrotowego 54.412 36.511 29.465
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Skonsolidowane sprawozdania finansowe ze zmian w kapitale własnym za lata kończące się 31 grudnia 2002
roku i 31 grudnia 2001 roku (w tysiącach złotych i według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej)

Kapitał Kapitał Kapitał zapasowy Niepodzielony Razem
podstawowy zapasowy z transakcji wynik

zabezpieczających z lat ubiegłych

Saldo na dzień 1 stycznia 2000 roku
(skorygowane)

471.000 – – (303.194) 167.806

Kapitał zapasowy – 409.754 – – 409.754

Zysk netto okresu – – – 109.387 109.387

Saldo na dzień 31 grudnia 2000 roku
(skorygowane)

471.000 409.754 – (193.807)* 686.947

Saldo na dzień 1 stycznia 2001 roku 471.000 409.754 – (193.807)* 686.947

Adaptacja MSR 39 – – – (21.468) (21.468)

Strata na wartości godziwej kontraktów
zabezpieczających, netto

– – (96.955) – (96.955)

Zysk netto okresu – – – 427.221 427.221

Saldo na dzień 31 grudnia 2001 roku 471.000 409.754 (96.955) 211.946 995.745

Saldo na dzień 1 stycznia 2002 roku 471.000 409.754 (96.955) 211.946 995.745

Transakcje zabezpieczające przepływy finansowe:

Zysk na wartości godziwej, netto – – (17.717) – (17.717)

Reklasyfikowane i ujęte w zysku netto – – 30.210 – 30.210

Podatek odroczony na pozycjach
reklasyfikowanych

– – (8.459) – (8.459)

Podatek odroczony – zmiana stawek – – 6.272 – 6.272

Zysk netto okresu – – – 346.476 346.476

Saldo na dzień 31 grudnia 2002 roku 471.000 409.754 (86.649) 558.422 1.352.527

* Kwota 193.807 tysięcy złotych niepodzielonej straty z lat ubiegłych według salda na dzień 31 grudnia 2000 roku zawiera 11.736 tysięcy
złotych (zmniejszenie straty z lat ubiegłych) korekty wynikającej z retrospektywnego ujęcia nowego standardu rozliczenia przychodów ze
sprzedaży w czasie – SAB 101.



Projekt i realizacja: Yellow Factory, www.yellowfactory.com.pl
Fotografie: Tomasz Terlecki, archiwum PTC
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