
W ramach programu 12 tys. szkó! (4 mln uczniów)
korzysta z us!ug sta!ego dost"pu do Internetu TP
na preferencyjnych warunkach. W ramach programu
TP nieodp!atnie udost"pni!a szko!om pakiet
e-bezpiecze#stwo, promuj$cy ide" bezpiecznego
korzystania z Internetu w%ród najm!odszych.

TP wspiera polskich sportowców. Od 2002 r.
jest G!ównym Sponsorem Polskiej Reprezentacji
Pi!karskiej. We wspó!pracy z Polskim Zwi$zkiem Pi!ki
No&nej organizuje równie& najwi"ksze w Polsce
pi!karskie rozgrywki dla przysz!ych pi!karzy – Puchar
TP dla Dzieci w Pi!ce No&nej im. M. Wielgusa.
W 2005 r. w turnieju wzi"!o udzia! 1,7 tys. dru&yn
– 17,5 tys. dziewcz$t i ch!opców.

Innowacje i promocje 
Rok 2006 dla TP by! momentem prze!omowym. Jako
zintegrowany operator telekomunikacyjny TP posta-
wi!a nacisk na rozwój najnowocze%niejszych rozwi$-
za# w dziedzinie komunikacji, dzi"ki którym klienci
b"d$ mogli pe!niej czerpa' z otaczaj$cej ich rzeczy-
wisto%ci, realizowa' swoje pasje i zainteresowania.

Dzi% TP to nie tylko telefon i Internet. Najnow-
szym produktem dla klientów indywidualnych jest
livebox tp – prawdziwe centrum domowych multi-
mediów: bezprzewodowy Internet, telefonia inter-
netowa i telewizja cyfrowa w jednym. Livebox tp
to równie& dost"p do multimedialnej wypo&yczalni
filmów i programów telewizyjnych, z której mo&na
korzysta' bez konieczno%ci wychodzenia z domu.
Dzi"ki nowoczesnemu modemowi livebox tp mo&na
równie& bezprzewodowo korzysta' z ka&dej opcji
neostrady tp, a tak&e pod!$czy' do Internetu kilka kom-
puterów jednocze%nie. Ca!a rodzina mo&e korzysta'
z Internetu w tym samym czasie, a wbudowane
zabezpieczenia zapewniaj$ maksymaln$ ochron"
przed nieautoryzowanym dost"pem do sieci. 

Kontekst rynkowy 
Polski rynek us!ug telekomunikacyjnych jest naj-
wi"kszy w Europie (rodkowej, lecz w porównaniu
z rynkami w innych krajach tego regionu charakte-
ryzuje si" nisk$ penetracj$. Wska)nik penetracji
w segmencie telefonii stacjonarnej osi$gn$! na
koniec 2005 r. poziom 32 proc., a w segmencie tele-
fonii komórkowej – 76,6 proc. Oznacza to, &e rynek
telekomunikacyjny w Polsce ma olbrzymi potencja!
wzrostu. 

Post"puj$ca liberalizacja doprowadzi!a do istot-
nych zmian na rynku telekomunikacyjnym i poja-
wienia si" rosn$cej liczby operatorów niszowych
i regionalnych. TP utrzyma!a jednak znacz$cy udzia!
we wszystkich kluczowych segmentach dzia!alno%ci
i posiada ponad 80 proc. udzia!u w rynku po!$cze#
lokalnych oraz prawie 65 proc. wychodz$cego
ruchu mi"dzynarodowego.

TP ma te& siln$ pozycj" na rynku us!ug transmisji
danych, który stanowi jeden z najszybciej rozwijaj$-
cych si" segmentów rynku telekomunikacyjnego
w Polsce. Na koniec 2005 r. udzia! TP w segmencie
us!ug w$skopasmowego dost"pu do Internetu
(po!$cze# typu dial-up) wynosi! ponad 90 proc.,
a w segmencie us!ug szerokopasmowych – 70 proc.
Nowe potrójne pakiety us!ug !$cz$ce szerokopas-
mowy dost"p do Internetu, us!ugi telefoniczne
i dystrybucj" telewizji sprawiaj$, &e dost"p szeroko-
pasmowy staje si" coraz bardziej atrakcyjny.

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$%
Telekomunikacja, informatyka i produkcja sprz"tu IT
generuj$ dzi% 25 proc. unijnego wzrostu gospodar-
czego, a rola tego sektora nadal ro%nie. W Polsce
rynek telekomunikacyjny jest na pocz$tku kolejnej
technologicznej rewolucji, która przyniesie m.in. nowe
innowacyjne us!ugi i powszechne wykorzystanie
technologii IP. (wiadoma wyzwa# wynikaj$cych ze
zmian technologicznych, TP intensywnie inwestuje
w rozwój najnowszych technologii, które pozwol$
%wiadczy' us!ugi na najwy&szym %wiatowym pozio-
mie. W latach 2000-2005 przeznaczy!a na inwestycje
rzeczowe 20 mld z! (kwota ta pozwoli!aby na wybu-
dowanie 1,4 tys. km autostrad), a jako jedna
z dwóch krajowych spó!ek znalaz!a si" w europej-
skich rankingach firm inwestuj$cych w dzia!alno%'
badawczo-rozwojow$ (prawie 55 mln z!).
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1999 
TP uruchamia SDI
– sta!y dost"p
do Internetu

1998 
Prywatyzacja i debiut
na gie!dach
w Warszawie i Londynie
(GDR)

2000
Konsorcjum France
Telecom-Kulczyk
Holding SA zostaje
strategicznym
akcjonariuszem TP 
(35 proc. akcji)

2004
TP zmienia logo
(rebranding)

2006
Era Domu Przysz!o#ci
– 10,6 mln abonentów
telefonii stacjonarnej,
1,5 mln pod!$czonych
do Internetu TP

1947
Utworzenie
pa%stwowego
przedsi"biorstwa
Polska Poczta, Telegraf
i Telefon

1991
3,5 mln abonentów
telefonii stacjonarnej 

1992
Rozpocz"cie
dzia!alno#ci przez
spó!k" Telekomunikacja
Polska SA

1996
TP uruchamia us!ug"
dost"pu (dial-up)
do Internetu

& W ci!gu swojego 'ycia przeci"tny cz#owiek
sp"dza przy s#uchawce telefonicznej #!cznie
365 dni
& Codziennie 11 mln klientów TP wykonuje
34 mln po#!cze(
& Konsultanci B#"kitnej Linii TP 9393 odbieraj!
dziennie ponad 90 tys. telefonów
& W Polsce dzia#a ponad 80 tys. automatów
telefonicznych, a z 25 tys. przystosowanych
do wysy#ania SMS-ów w 2005 r. klienci wys#ali
1,762 mld wiadomo$ci
& W 2005 r. na dzia#alno$% spo#eczn! TP
przeznaczy#a 12 mln z#
& TP pod#!czy#a do sieci ponad 12 tys. szkó#
i jest g#ównym partnerem ogólnopolskiej
kampanii „Dziecko w Sieci”
& W 2006 r. Telekomunikacja Polska otrzyma#a
nagrod" g#ówn! w 4. edycji konkursu
„)wiat Przyjazny Dziecku” za neostrad" tp
z pakietem e-bezpiecze(stwo

To, czego nie wiedzia#e$
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Oferta i warto!ci 
TP prowadzi dzia!alno"# we wszystkich segmentach
rynku telekomunikacyjnego w Polsce, oferuj$c us!ugi
w zakresie telefonii stacjonarnej, transmisji danych,
dost%pu do Internetu oraz transmisji satelitarnej.
TP przede wszystkim koncentruje si% na rozwoju
us!ug szerokopasmowego dost%pu do Internetu.
Liczba abonentów tej us!ugi wzros!a o ponad
70 proc. w stosunku do stanu na koniec 2004 r.
– w grudniu 2005 r. by!o to prawie 1,17 mln u&ytkow-
ników, a ca!kowite przychody z us!ug internetowych
wzros!y w 2005 r. o 23,5 proc. w porównaniu z 2004 r.
Dzi" ze wszystkich us!ug TP korzysta prawie 11 mln

klientów, w tym ponad 1,5 mln gospodarstw do-
mowych pod!$czonych jest do Internetu dzi%ki TP. 

Kluczowe warto"ci TP to blisko"#, solidno"#
i innowacyjno"#, a w swej dzia!alno"ci firma kieruje
si% zasadami uczciwo"ci i przejrzysto"ci. W kwietniu
2005 r. zarz$d TP przyj$! Kodeks Etyczny, w którym
sformu!owano podstawowe zasady etyczne obo-
wi$zuj$ce w ca!ej grupie, w tym apolityczno"#,
wysokie standardy zarz$dzania i !adu korporacyjnego,
dba!o"# o pracowników, bezwzgl%dn$ walk%
z korupcj$, trosk% o "rodowisko naturalne. W 2005 r.
TP zosta!a przyj%ta do grona Partnerów Strategicznych
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2006 r. TP

przyst$pi!a do Global Compact, inicjatywy sekretarza
generalnego ONZ Kofiego Anana. 

Jako operator narodowy Telekomunikacja Polska
od lat anga&uje si% w dzia!ania spo!eczne i charyta-
tywne, czego efektem by!o utworzenie w grudniu
2005 r. Fundacji Grupy TP. Fundacja wspiera wa&ne
spo!ecznie inicjatywy i prowadzi ogólnopolskie
programy autorskie. 

Realizuj$c programy spo!eczne skierowane do
ró&nych grup, TP skupia si% m.in. na dzia!aniach
maj$cych na celu upowszechnienie dost%pu do
Internetu w polskich szko!ach. W 2004 r. TP zainau-
gurowa!a program „Edukacja z Internetem TP”.
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Telekomunikacja Polska jest narodowym operatorem telekomunikacyjnym. Wraz ze spó!kami
zale&nymi tworzy Grup% Kapita!ow$ TP, która jest najwi%ksz$ grup$ telekomunikacyjn$ w Europie
'rodkowej i pozostaje wiod$c$ firm$ na rynku us!ug telekomunikacyjnych w Polsce. Firm$, która
nadal jest jedn$ z najlepiej znanych marek w Polsce – rozpoznaje j$ prawie 100 proc. Polaków,
a blisko 70 proc. wie, &e TP oprócz tradycyjnych us!ug oferuje równie& dost%p do Internetu. 

www.tp.pl
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