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W   lipcu w roku 2001  opracowałam  fantastyczną  strategię  rozwoju dla  sieci  ERA  GSM,  która 
wtedy ledwo  przędła  i  nie  miałam  ani  jednej  poprawnej  promocji i reklamy.  W  Polsce  nie  
znane  było wówczas   pojęcie  marketingowe  corporate  identity z  dziedziny  reklamy. Pojęcie  to 
utożsamiane jest z   identyfikacją wizualną (ang. corporate identity, visual identity) –   jako 
podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa 
ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji 
rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest 
najważniejszym elementem całościowej identyfikacji – jak  twierdzi  definicja.

Na identyfikację wizualną składają się m.in.:
• logo/logotyp
• kolorystyka
• krój pisma
• wygląd budynków i charakterystyczny wystrój wnętrz,
• wygląd produktów oraz i ich opakowań,
• szata zewnętrzna materiałów promocyjnych itd.

W wyniku przeprowadzenia identyfikacji wizualnej powstaje zazwyczaj tzw. podstawowa księga 
znaku, Oficjalnym zapisem wzorców prezentacji firmy jest księga identyfikacji, która w sposób 
kompleksowy opisuje elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania. 
Księga identyfikacji występuje także pod innymi nazwami takimi jak księga tożsamości, oraz w 
wersjach anglojęzycznych CorporateI identity Manual, CI Manual, Corporate Identity Guide Book.
Księga może więc obejmować następujące elementy wizualnej identyfikacji firmy:

• symbole firmy (logo, symbole dekoracyjne),

• kolory firmowe,
• typografie firmowe,
• druki firmowe (papier firmowy, koperty firmowe, kartki do zapisków, bilety wizytowe, 

dokumenty handlowe, rachunki i faktury, inne druki firmowe),

• wzory materiałów reklamowych, form audiowizualnych (np. prezentacji), materiałów 
drukowanych dla celów public relations,

• ubiór i identyfikatory pracowników,
• oznakowanie środków transportu,
• architektura i wystrój budynków, wnętrz biurowych, punktów sprzedaży,
• informacja wizualna (tablice informacyjne zewnętrzne, tablice informacyjne wewnętrzne, 

szyldy firmowe, tabliczki informacyjne przy/na drzwiach),
• inne elementy identyfikacji (flagi, transparenty, maskotki, upominki).

Oficjalne zapisy dotyczące identyfikacji wizualnej mogą zostać poszerzone o księgę komunikacji 
werbalnej, która zawiera ustalenia dotyczące nazwy, sloganu firmowego, haseł reklamowych, słów 
kluczowych nazewnictwa produktów i ofert, słów kluczowych, wzorcowych tekstów (wymienione 
elementy obok werbalnej przyjmują także formę wizualną). Można także do nich dołączyć nośniki, 
zawierające elementy identyfikacji muzycznej.  O roli corporate identity nie należy zatem 
zapominać, ani jej bagatelizować. Sukces wielu marek zależy bowiem obecnie w dużej mierze od 
łatwej do zapamiętania nazwy, symboli, a także od oferowanych korzyści emocjonalnych. 
Profesjonalne, spójne i konsekwentne CI jest podstawa istnienia firmy na rynku.  Corporate identity
powinno zatem dotyczyć przedsiębiorstwa, jako całości, gdy dopiero na poziomie całej organizacji 
można budować zaufanie otoczenia do produktów i wartości głoszonych przez dane 
przedsiębiorstwo.(...)                                                                                                                           1.



I tak z pozycji  najgorszej firmy  na rynku  usług  telefonii cyfrowej  dzięki mnie, sieć  ERA  GSM  
obecnie  T Mobile  został  liderem  na  rynku w  Polsce  oraz w  Europie  postkomunistycznej,
z  pozyskaną  największą  liczbą  abonentów.
Moją  strategię  wysłałam w  kilku częściach  do  prezesa  zarządu  Polskiej  Telefonii  Cyfrowej w 
sierpniu  , wrześniu i w  październiku 2001  roku  , Bogusława  Kułakowskiego,  dokładna data  
nadania  strategii  16  października  2001  roku,  a  przedtem   wysłałam wiele  innych   projektów  
graficznych  oraz  opracowań  marketingowych.  W  listopadzie  2001  r, z powodu  braku 
odpowiedzi  oraz akceptacji mojej strategii ,podejrzewając    jej kradzież,wniosłam  zawiadomienie 
o  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa do  Prokuratury  Rejonowej  Warszawa  Ochota , która  
od razu rutynowo  umorzyła  postępowanie a następnie  zostałam zasypana  fałszerstwami sieci 
ERA  oraz  komornika  Sądu  Rejonowego w  Lublinie z  wymyśloną  egzekucją za    rzekomo 
zaległe  należności za  telefon  komórkowy,  które  nie istniały .

 Od  roku 2002  zaczęło  się  wdrażanie  mojej  strategii  przez  dział  marketingu sieci  ERA  oraz  
zarząd, poprzez  klonowanie  segmentów  strategii , co w końcu zakończyło się  pozwem  z tytułu  
kradzieży praw autorskich  oraz  naruszenia  dóbr osobistych z  tytułu  szantażowanie  mnie  w.w  
fałszerstwami. Wdrażanie  mojej strategii  przebalować  bardzo  żywiołowo  oraz  gwałtownie, 
przez  kilka  miesięcy  ustawicznych  kampanii  promocyjnych  zebrałam  kilkadziesiąt folderów  
oraz  ulotek z  fragmentami  mojej  strategii  oraz  projektów  marketingowych, które  szczegółowo 
opisywałam w materiale  dowodowym do pozwu. 

Wdrożenie w sposób pośredni  polegało na zmianie wizerunku na  nowoczesną  firmę  i 
nowoczesne  rozwiązania marketingowe  dla  klientów  co w  konsekwencji zaowocowało  
wielomiliarodowymi zyskami  dla  samej Sieci  ERA  oraz  udziałowców. Rynek dosłownie  został 
zalany milionami folderów z wdrożoną  strategią  oraz  wieloma  autorskimi  projektami. 

16  stycznia  2003  roku,  miało  miejsce  mafijne  posiedzenie w  Sądzie  Okręgowym w  
Warszawie, z udziałem ochroniarzy  sędzi  Mirosławy Kowalskiej ,  które  opisałam w załączonym 
skanie  tego z góry umówionego  posiedzenia.  Widać  tak się  tak sędzia  bała, że  oddali za  
łapówkę  pozew, że  się  obstawiła  dwoma  policjantami sądowymi  i po  posiedzeniu chyłkiem  
uciekała  korytarzem  pod  ścianami.    

Cały  przebieg toku  procesowego  oraz  materiał  dowodowy został  zeskanowany  poniżej  i  nie 
wymaga   w  związku z  tym dodatkowego  komentarza.  Dopiero  w roku  2008  uzyskałam   
dowód  z  dokumentu na  skserowanie    mojej  strategi,   to jest  moje  pismo  z dnia   3o  sierpnia  
2001  roku, z adnotacją  odręczną    prezesa  sieci  ERA  Bogusława  Kułakowskiego ,  do  ich 
ówczesnego  radcy Janusza  Wróbla, o skserowaniu  moich  materiałów  oraz  odesłaniu  do  mnie  
później, ale  była  to  tylko niewielka  część  materiałów,  bez  strategii z    16  października  2001  
roku,  którą  jeszcze  usiłowałam  przekonać  zarząd  PTC   ERA  GSM do  współpracy   która 
potem została  w całości  wdrożona ,  bez   uzgodnienia   ze  mną. 

  Przed  wdrożeniem  mojej  strategi sieć ERA  miała  kilka    miliardów  długu w skarbie  państwa, 
o czym  przeczytałam w jakimś  artykule   chyba w  Polityce  lub we  WPROST, a  od  IV kwartału 
roku 2002  zaczęła  nagle  po  intensywny  promocjach  z wykorzystaniem  mojej  strategii , 
pozyskiwać   miliony  abonentów, co jest potwierdzone danymi  samej  ERY  GSM. Przed  tą  
zmasowaną  kampanią  promocyjną sieć ERA  dysponowała  tylko dwoma   skromnymi i   źle  
opracowanymi    książkowymi folderami reklamowymi,   dla  wszystkich  taryf ,  który 
udostępniam w  skanach  jako dowód. A już w październiku 2001  pojawił się  nowy  pierwszy 
folderek z  elementami  moich projektów  . Apelacja  także  była  oddalona  chociaż  powoływałam 
się na brak postępowania dowodowego i umyślne oddalenie wniosku dowodowego przez  SO.
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                                                         SKRÓT  WYROKU
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                                        SSO Mirosława   Kowalska, 
poświadcza  nieprawdę, że  nie wniosłam wniosków  dowodowych , który  jest zeskanowany dalej.
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                                                        I dalej także  zmyśla.
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                                          Wniosek  dowodowy foto z  akt.
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.
              Dowód  posiadania  strategii  pismo z adnotacjami o zrobieniu xero
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Bogusław Kułakowski został wiceprezesem ITI Holdings  4  maja  2005

Bogusław Kułakowski, były prezes Polskiej Telefonii Cyfrowej, został wiceprezesem zarządu ITI 
Holdings, poinformowała spółka w wydanym w środę komunikacie.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 11 / 2005

Data sporządzenia: 2005-05-04
Skrócona nazwa emitenta
ITI
Temat
Powołanie osoby zarządzającej
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 26 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta
Treść raportu:

Spółka International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg ("Spółka", "ITI Holdings 
S.A.") niniejszym informuje, że z dniem 1 maja 2005 roku, decyzją Rady Dyrektorów Spółki, Pan 
Bogusław Kułakowski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za 
badania, technologię i rozwój (Vice President, Research, Technology, Development). Pan Bogusław
Kułakowski zostanie też powołany do grona członków Rady Dyrektorów Grupy ITI.

Pan Bogusław Kułakowski (ur. 1964) ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, uzyskał tytuł Master of Business Administration na Le Moyne College w 
Syracuse N.Y. (USA) oraz tytuł Master of Business Telecommunication na Technical University 
Delft (Holandia). Od września 1999 r. do marca 2005 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora 
Generalnego Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. ("PTC"), czołowego polskiego operatora 
telefonii komórkowej działającego pod markami Era i Heyah. Z PTC związany był od 1996 roku, 
czyli od początku jej działalności i zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Obsługi Klienta, 
a następnie Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju. Dołączając do PTC na początku 
działalności firmy, Bogusław Kułakowski był odpowiedzialny za rozwój PTC do pozycji 
czołowego operatora telefonii komórkowej w Polsce, który obsługuje ponad 9 milionów klientów, a
w 2004 roku odnotował przychody w wysokości 6,4 miliarda zł oraz EBITDA na poziomie 2,8 
miliarda zł. Przed rozpoczęciem pracy w PTC, Bogusław Kułakowski pracował na stanowisku 
Dyrektora Marketingu w SAP Polska, a wcześniej jako konsultant w Dziale Marketingu Coca-Cola 
New York (USA). Jego hobby to literatura. Czas wolny najchętniej spędza z rodziną.
W ocenie Spółki działalność powyższa nie jest konkurencyjna do działalności prowadzonej przez 
Spółkę. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które 
znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości. Pan Bogusław Kułakowski nie jest wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

http://biznes.pap.pl/espi/en/reports/view/2,7394
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                                                     KUŁAKOWSKI
                                        GSM  Z optymizmem w przyszłość
Siedemdziesiąt procent najlepszych polskich firm korzysta obecnie z usług Ery Biznes. To najlepiej 
świadczy o jakości i doskonałości tej oferty. Jeszcze przed rokiem oferta sieci Era była skierowana 
do wszystkich klientów, nie selekcjonowała ich na biznesowych i prywatnych. Była to właściwa 
strategia na początku działania firmy, kiedy jej celem było przede wszystkim zdobycie jak 
największego udziału w rynku.                                                                                                      28.



 Ale kiedy ten cel został osiągnięty narodziła się potrzeba stworzenia różnej oferty dla 
poszczególnych grup klientów. Rozpoczynamy również przygotowania do świadczenia w 
przyszłości usług UMTS. Rozwój telefonii komórkowej jest tak zaskakujący, że trudno przewidzieć
co nas czeka za kilka lat - mówi Bogusław Kułakowski, prezes sieci Era.

Można powiedzieć, że rok 2001 to rok sukcesów. Jaki będzie ten kolejny?

Rok 2002 to dla nas przede wszystkim czas rozwoju i doskonalenia wprowadzonych w latach 
2000 i 2001 nowych usług i technologii.
 Wiąże się z tym dalszy rozwój GPRS, czyli szybkiej pakietowej transmisji danych. Warto dodać, że
w całej naszej sieci, obejmującej zasięgiem ponad 99,2 proc. populacji kraju usługi oparte o GPRS 
są wszędzie dostępne. W tym roku wprowadziliśmy już kolejne usługi oparte o nowe technologie, 
takie jak choćby GSM Pro, zarządzanie flotą, czy też serwisy lokalne. Nowością jest również 
wprowadzenie usługi informacji reklamowej podczas rozmów telefonicznych pozwalającej 
abonentom na tańsze opłaty za usługi telekomunikacyjne – występującej pod nazwą Kontakt 076. 
Era jest jedną z pierwszych sieci na świecie, która wprowadza taką usługę. Nieustannie 
udoskonalamy pakiet ofert dla klientów biznesowych. Rozpoczynamy również przygotowania do 
świadczenia w przyszłości usług UMTS. W czerwcu br. zakończyliśmy budowę własnej 
nowoczesnej międzymiastowej sieci szkieletowej SDH (Synchronus Digital Hierarchy) o długości 
ponad 3500 km, która zapewnia nam niezależność od łączy dzierżawionych i będzie mogła być 
wykorzystana jako cześć przyszłej infrastruktury UMTS. Wszystko to pozwala nam optymistycznie
patrzeć w przyszłość.pozycja na świecie jest na tyle dobra, że zarówno banki, jak i inni inwestorzy 
finansowi, bez większych problemów mogą przyznać nam kredyty, możemy też wyemitować 
dodatkowe obligacje. 
Wyniki finansowe Ery są bardzo dobrze przyjmowane przez rynki finansowe, szczególnie 
europejski i amerykański.  Przykładowo, po opublikowaniu wyników za trzeci kwartał 2001 r., bank
Merrill Lynch bardzo wysoko ocenił styl zarządzania PTC, jako styl zorientowany na sukces, 
szczególnie pod względem dochodowości naszej spółki. Efektem tak dobrego przyjęcia naszych 
wyników finansowych był wzrost ceny naszych obligacji o 1,5 proc. w ciągu tygodnia.  Naszym 
sukcesem jest fakt, że jesteśmy oceniani jako jeden z najlepszych operatorów telekomunikacyjnych 
na świecie pod kątem inwestowania w nasze obligacje długoterminowe.
Większość funduszy na wdrożenie UMTS już mamy. Przyznano nam znaczny kredyt konsorcjalny, 
ponadto przygotowujemy się do tej inwestycji generując własne środki. Chcemy, aby w przyszłości 
nasze pieniądze były podstawą w finansowaniu tej inwestycji.

http://www.decydent.pl/archiwum/wydanie_56/era-gsm_212.html

WIKIPEDIA
• w grudniu 1995 roku zarejestrowano spółkę pod nazwą Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o..
• 26 lutego 1996 roku spółka otrzymała ogólnopolską koncesję na świadczenie usług 

telekomunikacyjnych w standardzie GSM 900
• 16 września 1996 roku – komercyjne uruchomienie sieci GSM 900 o nazwie handlowej Era 

GSM.
• w czerwcu 1998 Era wprowadza na rynek markę prepaid pod nazwą Tak Tak
• sierpień 1999 roku – PTC uzyskała koncesję na GSM 1800
• w maju 2000 Era wprowadza do swojej oferty transmisję danych GPRS
• w grudniu 2000 roku spółka otrzymała koncesję na UMTS
• 2001 – modyfikacja nazwy sieci; nowa nazwa – Era

                                                                 LUKA na wdrażanie  strategii 
• marzec 2004 – PTC wprowadza na rynek Heyah – markę przedpłaconą (prepaid) 

skierowaną do młodych klientów
• w listopadzie 2005 – PTC przekracza, jako pierwszy operator w Polsce, 10 mln klientów
• 5 czerwca 2011 – PTC po 15 latach zmienia nazwę handlową swojej sieci z Era na 

międzynarodową markę jedynego udziałowca PTC (Deutsche Telekom) – markę T-Mobile.
• 21 lipca 2011 – Polska Telefonia Cyfrowa została sponsorem tytularnym piłkarskiej 

ekstraklasy - T-Mobile Ekstraklasa                                                                                     29.



• 1 sierpnia 2011 – Nastąpiła zmiana formy prawnej spółki ze spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością na spółkę akcyjną

• 27 maja 2013 – Nastąpiła zmiana nazwy spółki z Polska Telefonia Cyfrowa S.A. na T-
Mobile Polska S.A.

W listopadzie 2010 spółka otrzymała od UOKiK rekordową karę ponad 123 milionów zł za brak 
współdziałania w toku kontroli z przeszukaniem.

                           RYNEK  TELEFONII  KOMÓRKOWEJ
Operatorem Ery jest Polska Telefonia Cyfrowa. Era jest cyfrową siecią telefonii komórkowej, 
wykorzystująca między innymi pasmo: GSM-900, GSM-1800 oraz UMTS 2100. Międzynarodowe 
oznaczenie sieci to 260-02. Liczba przydzielonych numerów dla sieci Era to 19,5 miliona. Liczba 
abonentów sieci Era wynosi  około 10,5 miliona osób (na podstawie raportu Deutsche Telekom). 
W najbliższym czasie najprawdopodobniej nastąpi zmiana nazwy (Rebranding) sieci z Era na T-
Mobile. Analitycy oceniają koszt zmiany na 50-100 mln zł.      Polska Telefonia Cyfrowa otrzymała 
26 lutego 1996 koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych z numerem przywoławczym 
602 i zezwolenie na budowę ruchomej sieci radiokomunikacyjnej według standardu GSM w paśmie
900 MHz, które później zostało rozszerzone również na GSM 1800 MHz.

              Komercyjne uruchomienie sieci nastąpiło 16 września 1996 roku. 

                                                       

30 października 2006 sieć Era jako pierwszy operator w kraju uruchomił komercyjnie usługę 
HSDPA. W ramach tej sieci dostępne są oferty abonamentowe dla osób prywatnych i klientów 
biznesowych (Era Biznes) oraz usługi bezabonamentowe prepaid (Tak Tak). Operator poszerza 
swoją ofertę o telefonię trzeciej generacji (UMTS). Oferuje również usługi szybkiego dostępu 
do Internetu (blueconnect) o oparciu o technologie GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/WLAN. 

                PTC ma już 10 milionów klientów   OD  KIEDY  ????

W poniedziałek, 14 listopada 2005 roku, liczba klientów Polskiej Telefonii Cyfrowej przekroczyła 
została magiczna bariera dziesięciu milionów abonentów Ery oraz użytkowników Tak-Taka i 
Heyah.
W ten sposób PTC dołączyła jako dwunasta firma w Unii Europejskiej - do elitarnego grona 
dziesięciomilionowców komórkowych
Poziom dziesięciu milionów klientów Era osiągnęła w dziewiątym roku swej działalności. 
Pozyskanie pierwszych 100 tysięcy klientów zabrało Erze 6 miesięcy (wrzesień 1996 marzec 1997).
Na pierwszy milion klientów trzeba było czekać aż 2,5 roku (do kwietnia 1999). 
Przez dwa kolejne lata (  RZEKOMO między kwietniem 1999 a marcem 2001) liczba klientów
potroiła się (z 1 do 3 milionów); w tym okresie co 6 miesięcy
                                                              RZEKOMO  
                        i na podstawie jednego folderu  czyli  instrukcji obsługi ?? 
              a  jakie  były promocje  w  tym czasie  oraz  kto  pisał  strategie ? -  
                            -  że  przybywało po pół miliona klientów  ? 
W marcu 2002 Era osiągnęła 4 miliony klientów.   NO I SIĘ  ZGADZA  ! 
 Później - między lutym 2003 a listopadem 2005 (w dwa i pół roku) - liczba klientów podwoiła się 
(z 5 do 10 milionów).   TAKŻE  SIĘ  ZGADZA  ! 

Sytuacja finansowa Spółki jest korzystna; obecnie PTC nie posiada już żadnych zobowiązań 
finansowych wobec banków i innych instytucji finansowych. Spółka dokonała ostatecznej i 
całkowitej spłaty wszelkich kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w poprzednich latach (jeszcze 
na początku br. zadłużenie z tego tytułu wynosiło 1,46 miliarda zł). Wyniki finansowe PTC 
osiągnięte w tym roku i prognozy sprzedaży na najbliższe miesiące są tak obiecujące, że obecnie 
wszelkie inwestycje, w tym rozbudowa sieci UMTS, mogą być finansowane ze środków własnych.
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Konflikt w PTC: Kto zapłaci pensje pracownikom?
Paweł Rożyński   21.01.2006 
Wypłaty pensji dla 4 tys. pracowników PTC, operatora sieci komórkowych Era i Heyah, są 
zagrożone w związku z dwuwładzą i konfliktem między udziałowcami. 
Jak się dowiedzieliśmy, kontrolujący firmę zarząd zamierza wezwać na pomoc dwóch 
wspierających go udziałowców: Deutsche Telekom i Elektrim. 
Ich konflikt z francuskim Vivendi o kontrolę nad największym w Polsce operatorem staje się coraz 
bardziej niszczycielski. 
Po tym, jak w marcu tego roku sprzymierzeńcy za pomocą firmy ochroniarskiej zdobyli siedzibę 
PTC w Warszawie i ulokowali tam swój zarząd, francuskie Vivendi bezskutecznie usiłuje 
przywrócić poprzedni stan rzeczy. 
Po bataliach sądowych Francuzom udało się 15 listopada powtórnie wpisać w KRS poprzedni, 
kontrolowany przez siebie zarząd i zagrozić bieżącemu finansowaniu operatora. Od tego czasu, aby 
podpisać umowę czy dokonać przelewu, banki wymagają zarówno podpisu przedstawiciela 
"nowego" zarządu, jak i "starego", który bezustannie próbuje powrócić do siedziby firmy. Władze 
obecnie kontrolujące PTC radzą sobie za pomocą pewnej liczby pracowników, którzy już dysponują
odpowiednimi pełnomocnictwami. Problem w tym, że zaczęło ich szybko ubywać.
Problemy z płatnościami wyszły na jaw, gdy do 15 stycznia sprzedawcy PTC nie otrzymali 
prowizji, a Niemcy z DT zarzucili Francuzom, że szantażują ich "podjęciem wszelkich działań, by 
uniemożliwić wypłaty wynagrodzeń dla pracowników PTC".
Zdaniem Ryszarda Pospieszyńskiego, członka "starego" zarządu wspieranego przez Vivendi, to 
właśnie odejścia pracowników z PTC mających pełnomocnictwa do przelewów spowodowały, że 
część osób nie otrzymała na czas wynagrodzenia. Teraz zagrożeni są wszyscy pracownicy, którzy 
powinni otrzymać pensje do 30 stycznia. - Jesteśmy gotowi podpisać odpowiednie przelewy 
bankowe. Dlatego właśnie pojawiam się w siedzibie spółki, ale nie jestem do niej wpuszczany - 
powiedział Pospieszyński. 
Oczekujemy, że DT podejmie współpracę z legalnymi członkami zarządu w imię dobrze pojętych 
interesów firmy. Wzywamy również osoby podające się za członków zarządu PTC, nielegalnie 
przebywające w siedzibie spółki, do jej natychmiastowego opuszczenia wraz ze strzegącą ich armią 
ochroniarzy. 

- Nasi adwersarze robią wszystko, by zdestabilizować firmę. Mieliśmy sygnały, że straszyli 
pracowników, którzy mają pełnomocnictwa, nachodząc ich w domu z prawnikami bądź usiłując 
przekupić - mówi z kolei rzecznik zarządu kontrolującego spółkę Witold Pasek. - Styczniowe pensje
nie są jednak zagrożone - przekonuje.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że gdyby wszystkie możliwości zawiodły, pieniądze na pensje 
wyłożyliby udziałowcy - Elektrim i DT. 

- To nielegalny zarząd straszy pracowników, a nie my. Ludzie są nawet zwalniani bądź zmuszani do 
odejścia. Tylko z mojego pionu administracji ze 180 osób odeszło ponad 20 kluczowych 
pracowników. Niektórzy nie wytrzymują tej presji i trafiają do szpitala - ripostuje Ryszard 
Pospieszyński.
Konflikt może zagrozić także innym płatnościom spółki, m.in. dla kontrahentów, które opiewają na 
około 400 mln zł miesięcznie. Jednak władze kontrolujące PTC chcą powołać nowych 
pełnomocników do konkretnych spraw i liczą, że zażegnają problem. - To jak gaszenie pożaru. 
Ugasimy w jednym miejscu, zaraz wybuchnie w drugim. Tak będzie, dopóki udziałowcy się w 
końcu nie pogodzą - powiedział nam anonimowo jeden z wysokich rangą pracowników operatora.
Firma już ucierpiała na konflikcie - zdaniem analityków w ciągu trzech pierwszych kwartałów 
ubiegłego roku pozyskała najmniejszą liczbę klientów na komórkowym rynku.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3123566.html                                    146.



             Zatrzymano dwóch członków zarządu PTC   !   To  ci którzy  mnie oskarżyli  !
23.04.2010

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie policja zatrzymała dwóch członków zarządu 
Polskiej Telefonii Cyfrowej, która jest operatorem sieci komórkowych Era i Heyah. Zatrzymali ich 
w środę funkcjonariusze CBŚ.Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie policja zatrzymała 
dwóch członków zarządu Polskiej Telefonii Cyfrowej, która jest operatorem sieci komórkowych 
Era i Heyah. Zatrzymali ich w środę funkcjonariusze CBŚ.  Tomasz HOLC  i Klaus   HARTMANN
są oskarżeni o działanie na szkodę spółki. Klaus Hartmann  pełni w zarządzie Ery funkcję dyrektora
ds. strategii, marketingu i sprzedaży. Tomasz HOLC . jest natomiast dyrektorem ds. 
administracyjnych. 
- Wobec podejrzanych zastosowano na razie trzymiesięczny areszt - poinformowała "Gazetę" 
Monika Lewandowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 

TA  SAMA   prok.  Lewandowska  która    prowadziła  rzekome śledztwo w mojej  sprawie !
Podejrzani mogą wyjść z więzienia pod warunkiem, że wpłacą kaucję po 500 tys. zł. Klaus 
HARTMAN  otrzymał dwa zarzuty działania na szkodę spółki, Tomasz HOLC . ma z kolei aż 5 
zarzutów: oprócz działania na szkodę spółki są to oszustwo, poświadczenie nieprawdy, 
przestępstwo przeciw prawu skarbowemu.   Jak powiedziała Monika Lewandowska, postawione im 
zarzuty są związane z ich działalnością w zarządzie, swoim zachowaniem mogli spowodować straty
spółki w wysokości 3 mln zł.
Oprócz nich zarzuty otrzymały jeszcze dwie osoby, które nie zostały jednak zatrzymane. Wody w 
usta nabrała Era. - Nie możemy komentować tej sprawy - powiedział nam Andrzej Pomarański z 
biura prasowego spółki. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7808132,Zatrzymano_dwoch_czlonkow_zarzadu_PTC.html

Śledztwo w sprawie PTC: Mogą być kolejne zatrzymania

Piotr Machajski, Przemysław Poznański, Vadim Makarenko      27.04.2010 

(…..) Śledczy jednak nie chcą zdradzać szczegółów.

- Na razie mogę tylko powiedzieć, że w toku śledztwa zabezpieczyliśmy m.in. faktury kosztowe 
wystawiane przez fikcyjne podmioty gospodarcze - mówi prokurator Monika Lewandowska, 
rzecznik stołecznej prokuratury. - Były one następnie dostarczane do rzeczywiście funkcjonujących 
firm, dzięki czemu mogły one zawyżyć koszty oraz zaniżyć należny podatek VAT.
Wszystko miało dziać w latach 2005-08. Szkoda, jaką mieli wyrządzić operatorowi swoim 
działaniem, sięga 3 mln zł. To jednak tylko straty, jakie PTC poniosła - zdaniem prokuratury - z 
powodu działalności członków zarządu Ery. Tymczasem w śledztwie podejrzanych jest ponad 40 
osób. Jakie są straty wynikające z działalności całej grupy? Tego prokuratura dziś nie zdradza. 
Informuje natomiast, że wśród tej czterdziestki jest Aleksander M., były prezes telewizji Polsat, a 
potem m.in. członek rad nadzorczych Polsatu i PTC.

Czy będą kolejne zatrzymania?
- Planowane są kolejne czynności - odpowiada wymijająco prokurator Lewandowska.
Zarówno T., jak i H. wyszli już z aresztu. Sąd ustalił kaucję - 500 tys. zł. Wpłacił ją Zygmunt 
Solorz-Żak, właściciel Polsatu. Tomasz HOLC  jest jego znajomym, ale dlaczego wyłożył takie 
pieniądze także za Klausa  Hartmana reprezentanta Deutsche Telekom?
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- Uważam, że ten pan nie powinien siedzieć - mówi nam Solorz-Żak.
- Czyli wierzy pan w jego uczciwość? - pytamy.
- Nie wchodzę w dyskusję z prokuraturą czy sądem - ucina.
Jak informował wczoraj "Dziennik Gazeta Prawna" nierzetelne faktury mieli akceptować m.in. 
szefowie jednej z prywatnych stacji telewizyjnych.
Czy chodzi o Polsat?
- Nic mi o tym nie wiadomo - odpiera zarzuty Solorz-Żak.
Obu byłym członkom zarządu zakazano opuszczać Polskę i odebrano paszporty. W PTC zastąpili 
ich Michael Wilkens i Dariusz Łukasiewicz.
Dla PTC odejście T. i H. to problem. Byli oni bowiem jedynymi członkami zarządu Ery wpisanymi 
do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wynika to z trwającej od końca lat 90. wojny o PTC, rozgrywanej między DT a francuskim 
Vivendi. Oznacza to, że w tej chwili (do czasu ewentualnego wpisania do KRS nowych członków 
zarządu) PTC nie ma nikogo - z prezes Klausem Hartmannem włącznie - kto byłyby uznany przez 
sąd rejestrowy. Zdaniem pytanych przez nas prawników może to rodzić problemy przy 
podpisywaniu przelewów bankowych lub zeznań podatkowych.
DT, który formalnie uznaje się za właściciela większości udziałów PTC, odmawia odpowiedzi i 
odsyła do rzecznika w Polsce.
Andrzej Pomarański z biura prasowego PTC: - Sprawa ta nie ma wpływu na funkcjonowanie firmy 
oraz jej bieżącą działalność. Wszelkie płatności, w tym pensje pracowników oraz zobowiązania 
wynikające z umów i kontraktów, są terminowo realizowane. Klienci sieci Era i Heyah są 
obsługiwani normalnie.                                                       http://wyborcza.biz/biznes/

PB": Porażające wyniki śledztwa w Erze

PAP, IAR, mapi   14.05.2010 
Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), operator sieci Era i Heyah, ma fatalnie funkcjonujący zarząd, 
audyt wewnętrzny i różne procedury - wynika z tajnego raportu, przygotowanego głównie na 
podstawie wyników audytu i śledztw przeprowadzonych w PTC przez firmę 
PricewaterhouseCoopers, a informuje o tym "Puls Biznesu
Negatywnie oceniono cały zarząd, którego członkowie - jak wynika z raportu, m.in. "nie wykazują 
poczucia odpowiedzialności za spółkę, koncentrując się wyłącznie na funkcjonowaniu pionów 
pozostających pod ich bezpośrednim zwierzchnictwem". Jako przykład podawane jest fiasko dwóch
projektów marketingowych "TV McDonald's" i "Hit Generator", które miały przynieść 
odpowiednio "co najmniej 3 mln zł" i "do 1 mln zł" strat.
Krytyce raport poddał audyt wewnętrzny tej firmy, który mimo uzyskania informacji o poważnych 
nadużyciach, nie podejmował działań dla zabezpieczenia interesów PTC.
Operator sieci Era i Heyah ma 13,5 miliona klientów, którzy przynieśli firmie 7,6 miliarda złotych 
przychodu w zeszłym roku. Jednak PTC zmaga się z poważnymi kłopotami. 
Najpierw pojawiły się zarzuty prokuratorskie dla dwóch członków zarządu i czterech innych 
wysokich pracowników firmy, a teraz doszły do tego ustalenia komitetu audytu w PTC. 
Przewodniczący komitetu - Andrzej  Zwara zauważa, że operator "zmaga się (...) w szczególności z 
brakiem etyki biznesowej i nieefektywnym przywództwem na poziomie najwyższego 
kierownictwa, a także konfliktami personalnymi i sporami kompetencyjnymi na szczeblu zarządu 
oraz dyrektorów departamentów.
Read more: 
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,7881454,_PB___Porazajace_wyniki_sledztwa_w_Erze.html#i
xzz3cZhlXPUh                                                                                                                          
Klaus Hartmann: Czuję się prezesem Ery  (  po wpłaceniu  kaucji ) 
Rozmawiał Przemysław Poznański   05.07.2010 
Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, nie ma w zarządzie nikogo, kto byłby wpisany do 
Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS to obowiązkowy rejestr spółek, z którego wynika, kto założył firmę, jaki jest jej kapitał, kto 
nią zarządza i czy nie znajduje się ona np. w stanie upadłości. Dzięki temu każdy, kto chciałby 
prowadzić z daną firmą wspólne interesy, może sprawdzić, z kim ma do czynienia.
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Tymczasem w przypadku PTC w rejestrze nie ma nawet nazwiska prezesa PTC Klausa Hartmanna. 
Wpisane są za to osoby, dziś ze spółką w ogóle niezwiązane. 
Dlatego Carcom - mniejszościowy udziałowiec PTC - złożył nawet do sądu wniosek o powołanie w
PTC kuratora.                                                                                                                         
Z drugiej strony, zdaniem prawników, osoba prawidłowo powołana do zarządu jest jego członkiem 
niezależnie od wpisu do KRS i ma pełnię praw wynikających z tego tytułu. 
Brak wpisu obecnego zarządu do rejestru to pokłosie wojny o PTC, jaka toczy się od końca lat 90. 
O to, kto jest prawowitym właścicielem udziałów walczą wciąż Deutsche Telekom i francuski 
Vivendi.Klaus Hartmann, od 15 września 2006 r. prezes PTC, doktor ekonomii, absolwent studiów 
MBA na Uniwersytecie Birmingham. Pracę w Deutsche Telekom rozpoczął w 1995 r. Pracował 
m.in. w Brukseli, był odpowiedzialny za finansowanie spółek-córek joint venture DT w 65 krajach 
oraz kierował centrami zarządzania środkami finansowymi w Brukseli, Hongkongu i Waszyngtonie.
W 2000 r. został członkiem zarządu oraz członkiem rady nadzorczej węgierskiej spółki 
telekomunikacyjnej Magyar Telekom.

Read more: 
http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,8099786,Klaus_Hartmann__Czuje_sie_prezesem_Ery.html#ix
zz3cZe89C2Z

      

WIKIPEDIA  POTWIERDZA   28 marca 2020

Era (początkowo Era GSM, obecnie T-Mobile) − sieć telefonii komórkowej w Polsce, działająca w 
latach 1996−2011, której operatorem była Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. W wyniku przejęcia 
pakietu większościowego PTC (pozostała operatorem) przeprowadzono rebranding i od 5 czerwca 
2011 roku sieć działa pod międzynarodową marką T-Mobile. 
Polska Telefonia Cyfrowa otrzymała 26 lutego 1996 koncesję na świadczenie usług 
telekomunikacyjnych z numerem przywoławczym 602 i zezwolenie na budowę ruchomej sieci 
radiokomunikacyjnej według standardu GSM w paśmie 900 MHz, które później zostało 
rozszerzone również na GSM 1800 MHz. Pierwsze testowe (niekomercyjne) stacje bazowe zostały 
uruchomione podczas MTP w czerwcu 1996 (anteny w pawilonie 23 i samochód - platforma z 
masztem i anteną o charakterystyce dookolnej) oraz kilka stacji bazowych w Warszawie. 
Komercyjne uruchomienie sieci nastąpiło 16 września 1996 roku. Przez pierwsze lata sieć 
funkcjonowała pod nazwą Era GSM. 30 października 2006 roku Era jako pierwszy operator w kraju
uruchomił komercyjnie usługę HSDPA. Wskutek rebrandingu 5 czerwca 2011 roku nastąpiła 
zmiana marki na T-Mobile. 

Sieć oferowała usługi abonamentowe dla osób prywatnych i klientów biznesowych (Era Biznes) 
oraz usługi bezabonamentowe prepaid (Tak Tak), jak również usługi szybkiego dostępu do Internetu
(blueconnect) w oparciu o technologie GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/WLAN. 16 października 2006
wprowadzono do oferty telefonię stacjonarną: „Era Domowa” (dla osób fizycznych) oraz „Era 
Firmowa” (dla podmiotów gospodarczych).  Pakiety te zostały opracowane na bazie  strategii  
marketingowej tylko pod zmienionymi nazwami. W strategii jest   Era  Family tutaj  jako Era
Domowa i Era  Biznes    jako  Era  Firmowa. 
W drugiej połowie 2008 r. zostały wprowadzone dwie nowe usługi „Era Linia Domowa” oraz „Era 
Internet Stacjonarny”. Oferty te pozwalały na zmianę operatora stacjonarnego na liniach TPSA oraz
korzystanie z Internetu w technologii ADSL. 
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