HUAPOIA

Telekom

HUAPOL TELEKOM Sp. z o.o.
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 8U/82
NIP 525 26 55 559, REGON 364207182
*

1-

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.SMP.6041.5.2017

Nawiązując do opublikowanego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie zniesienia regulacji na rynku
rozpoczynania połączeń, przedstawiam stanowisko HUAPOLU w poniższej sprawie .
W ocenie naszej firmy na całe zagadnienie należy spojrzeć z punktu widzenia ewolucji rynku i technologii.
Niezaprzeczalnym

faktem

jest

obecnie

rozwój

technologii

telekomunikacyjnych

opartych

o łącza

światłowodowe, sieć komórkową, a w mniejszym stopniu również sieci operatorów CATV i Ethernet.
Wobec tego tym bardziej namacalny jest trwający od dłuższego czasu regres usług świadczonych w stacjonarnej
sieci telefonicznej. Regres ten obserwujemy na przykładzie sieci stacjonarnych, w których bieżące utrzymanie
jesteśmy zaangażowani. Tradycyjna sieć, wykorzystywana coraz słabiej do świadczenia klasycznych usług
telefonicznych, cechuje się coraz mniejszą efektywnością i zainteresowaniem klientów.
Biorąc powyższe pod uwagę, słuszne jest dążenie Prezesa UKE ku zniesieniu regulacji usług, na które nie ma
rynkowego zapotrzebowania. Takie działanie należy ocenić, jako w pełni uzasadnione.
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PEŁNOMOCNICTWO NR 005/02/HUA/2017
HuaPol Telekom Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000618646, REGON 364207182, NIP 525-26-55-559,
z kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000 zł, reprezentowana przez:
- Pana Adriana Pudlika - Prezesa Zarządu,
niniejszym upoważnia

Pana Jarosława Siennickiego
(PESEL 73082415273, nr dow. osob. AUM636289)
zwanego dalej „Pełnomocnikiem"
do występowania w imieniu Mocodawcy, we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną przez Mocodawcę
działalnością wchodzących w zakres zwykłego zarządu, w szczególności do:
1) reprezentowania Mocodawcy wobec osób trzecich oraz wobec organów administracji publicznej
(rządowej i samorządowej),
2) zawierania umów w imieniu Mocodawcy oraz ich aneksowania, rozwiązywania, wypowiadania,
odstępowania od umów oraz zaciągania zobowiązań bez ograniczeń,
3) reprezentowania Mocodawcy w zakresie stosunków pracy,
4) występowania w imieniu Mocodawcy w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych
i arbitrażowych,
5) składania i odbioru oświadczeń.
Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo jest ważne do odwołania przez Mocodawcę.

Adrian Pudlik - Prezes Zarządu
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