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Emitel Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-798) przy ul. F. Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000716108, z kapitałem zakładowym w wysokości 17 933 500 zł opłaconym w całości, NIP: 527-27-03-675, REGON: 146945210, 
posiadająca status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  
 

 
 
L.dz. DGP 1177/2020 
 
 

Organ: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa 
sekretariat.dr@uke.gov.pl. 
 

Od: Emitel S.A. 
ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa 

 
 
 
 
 
 

reprezentowany przez 
Jarosława Niechcielskiego 
Dyrektora Biura  
 
 

Warszawa dnia 30 października 2020 roku 
 
 

Stanowisko konsultacyjne  

dotyczące projektu rozstrzygnięcia w sprawie DR.SMP.6041.1.2020 oraz sprawie 

DR.SMP.6041.2.2020  

 

W związku z ogłoszonymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) w 

dniu 2 października 2020 r. konsultacjami dotyczącymi projektu: 

- postanowienia w przedmiocie stwierdzającego występowanie skutecznej konkurencji na krajowym 

hurtowym rynku usługi dostępu wysokiej, jakości w stałej lokalizacji powyżej 2 Mb/s,  

- decyzji stwierdzającej występowanie skutecznej konkurencji w zakresie krajowego hurtowego rynku 

usługi dostępu wysokiej, jakości w stałej lokalizacji do 2 Mb/s włącznie. 

Emitel S.A. popiera zastosowane przez Prezesa UKE rozwiązania.  

Naturalną konsekwencją podjętych przez Prezesa UKE działań deregulacyjnych powinno być również 

uchylenie obowiązków nałożonych na Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie obowiązków 

zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury wykorzystywanej na potrzeby realizacji 

dosyłów (przesłanie za pośrednictwem infrastruktury Emitel S.A. sygnałów telewizyjnych lub 

radiofonicznych ze studia nadawcy do stacji nadawczej w celu jego późniejszej emisji). Prezes UKE 

nałożył na Emitel S.A. takie obowiązki: decyzją z dnia 17 stycznia 2018 r. nr DHRT.SMP.6040.2.2017.177 

oraz decyzją z dnia 17 stycznia 2018 r. nr DHRT.SMP.6040.3.2017.166.  

Jak wskazuje wykonana przez Prezesa UKE analiza udział Emitel S.A. w rynku dostawy łączy jest 

nieznaczny a usługi takie są konkurencyjne.  

 
 
______________________ 
Jarosław Niechcielski 
Pełnomocnik 
Dyrektor Biura  
Biuro Współpracy z Regulatorem i Wynajmu Infrastruktury 
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