
  

 

Informacja prasowa 
Warszawa,  23 września 2013 r. 

 

W związku z zapytaniami napływającymi do Forum Obywatelskiego Rozwoju w sprawie zawieszenia 
wyświetlania licznika długu na ekranie przy Rondzie Dmowskiego w Warszawie, informujemy, że: 
 

1. Zawieszenie eksponowania licznika długu nie nastąpiło z woli Forum Obywatelskiego Rozwoju. 
Decyzję o zawieszeniu eksponowania licznika długu podjęła firma Hator, która obecnie jest 
właścicielem wyświetlacza, na którym eksponowany był licznik. 
 

2. Licznik długu publicznego będzie od 19 września do końca roku emitowany jako 10-sekundowy spot 
reklamowy co 5 minut na ekranach LED w następujących lokalizacjach w Warszawie: 
 

 Róg ul. Marszałkowskiej i ul. Świętokrzyskiej (budynek SEZAMU) 

 Róg Al. Jerozolimskich i ul. Kruczej 

 Rondo Daszyńskiego 
 

Szacunkową wielkość długu publicznego Polski można śledzić także na www.dlugpubliczny.org.pl 
 

3. Jak mówi Paweł Dobrowolski, prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju:  
 

„Szanuję decyzję prywatnej firmy o zawieszeniu ekspozycji licznika długu na jej wyświetlaczu. Nie 
podoba mi się natomiast pośpiech, w którym podjęta została ta decyzja. Zwłaszcza nie podoba mi się 
natychmiastowe wyłączenie licznika długu w środku miesiąca, pomimo opłacenia licznika z góry za cały 
miesiąc. Brak wypowiedzenia umowy zawartej na okres nieokreślony uważam za złamanie warunków 
tej umowy oraz przepisów prawa. A za odbiegającą od praktyki rynkowej uważam odmowę 
przystąpienia do rozmów o przywróceniu emisji licznika długu oraz niepodejmowanie negocjacji 
cenowych pomimo tego, że zawsze deklarowaliśmy możliwość zwiększenia opłat za licznik, oczywiście 
w ramach naszego budżetu. Moje zdziwienie budzi prowadzenie rozmów na zasadzie dyktatu: albo 
zaakceptujecie 20-krotne zwiększenie opłat za emisję, albo nie będziemy z wami rozmawiać. 
 

W tej chwili zidentyfikowaliśmy inne ekrany reklamowe, na których licznik długu zagości do końca roku 
oraz rozpoznajemy możliwość postawienia nowego wyświetlacza przeznaczonego wyłącznie do emisji 
licznika długu w nowej lokalizacji. Wszystkich chętnych do pomocy w postawieniu nowego licznika 
długu zapraszam do współpracy. Dalszych informacji w tej sprawie nie będziemy udzielać, dopóki nasi 
prawnicy nie sprawdzą dostępnych nam możliwości.” 
 

4. Ponieważ wyłączenie licznika długu budzi liczne plotki i domysły, załączamy treść wszystkich maili z 
roku 2013 pomiędzy firmą Hator a Forum Obywatelskiego Rozwoju w sprawie emitowania licznika, aby 
każdy mógł się sam z nimi zapoznać, zamiast polegać na niepotwierdzonych informacjach. 

www.dlugpubliczny.org.pl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK 1 –  
KORESPONDENCJA POMIĘDZY FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU A FIRMĄ HATOR  

W ROKU 2013 W/S EMISJI LICZNIKA DŁUGU 
 
 

 
Spis zawartości załącznika 

 

Nr Nadawca Odbiorca Data 

8 Forum Obywatelskiego Rozwoju Hator 20 września 

7 Hator Forum Obywatelskiego Rozwoju 20 września 

6 Forum Obywatelskiego Rozwoju Hator 19 września 

5 Hator Forum Obywatelskiego Rozwoju 19 września 

4 Forum Obywatelskiego Rozwoju Hator 18 września 

3 Hator Forum Obywatelskiego Rozwoju 18 września 

2 Forum Obywatelskiego Rozwoju Hator 6 września 

1 Hator Forum Obywatelskiego Rozwoju 6 września 

 
 
W treści maili informacje, które mogą być uznane za informacje handlowe (tj. ceny), zastąpiliśmy 
znakiem X. 



 

 

MAIL 8 
z dnia 20 września z Forum Obywatelskiego Rozwoju do firmy Hator: 

 
From: Emilia Klima FOR <emilia.klima@for.org.pl> 
To: ""Anna Cąkała"" <anna.cakala@hator.com.pl> 
Sent: Friday, September 20, 2013 3:58 PM 
Subject: Re: Hator LED Cepelia - Licznik 
 
Pani Anno, 
podsumowując w takim razie naszą wymianę korespondencji: 
  
- Szanujemy prawo prywatnego sprzedawcy do ustalania ceny na oferowaną usługę.  
  
- Rozczarowani jesteśmy, że jedyna oferta, którą nam przedstawił Hator i o której gotowi byli Państwo 
rozmawiać, to 20-krotne(!) zwiększenie opłat z niecałych X tys. zł do prawie XX tys. zł miesięcznie. Takie 
postępowanie ma znamiona dyktatu i ultimatum, a nie negocjacji handlowych. 
  
- Budzi nasze głębokie niezadowolenie i podważa zaufanie do Hator gwałtowne zakończenie 
współpracy: wyłączenie licznika długu 18 września pomimo, że opłaciliśmy z góry cały miesiąc 
uważamy co najmniej za naruszenie dobrych obyczajów.  
  
- Ponadto liczyliśmy na długotrwałą i obopólnie korzystną współpracę prowadzoną w dobrej wierze. 
Wyświetlacz licznika długu został zakupiony przez FOR za kwotę XXX tys. złotych i po dwóch latach 
przekazany do Hator na podstawie umowy. Przez trzy lata regularnie i w terminie wnosiliśmy wszystkie 
płatności. Co więcej, gotowi byliśmy w razie potrzeby ponosić dodatkowe koszty, których nie mieliśmy 
obowiązku ponosić, jak chociażby koszt naprawy wyświetlacza w wysokości 16 tys. w zeszłym roku. 
  
- Przyjmujemy do wiadomości, że na okres sześciu miesięcy odmawiacie Państwo rozmów o 
wznowieniu wyświetlania licznika długu, choć uważamy takie podejście do rozmów o współpracy z 
dobrym i wieloletnim klientem za odbiegające od praktyki rynkowej. 
 
Pozdrawiam, 
--  
Emilia Klima 
 
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Komunikacji 
Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) 
Al. Szucha 2/4 lok. 20, 00-582 Warszawa 
kom. +48 691 232 993, tel. +48 22 628 85 11 
e-mail: emilia.klima@for.org.pl 
 
www.for.org.pl 
www.dlugpubliczny.org.pl 
www.ulepszprawo.pl 



 

 

MAIL 7 
z dnia 20 września z firmy Hator do Forum Obywatelskiego Rozwoju: 

 
----- Oryginalna wiadomość ----- 
Od: Anna Cąkała <anna.cakala@hator.com.pl> 
Do: Emilia Klima FOR <emilia.klima@for.org.pl> 
Data: 2013-09-20 09:59 
Temat: Re: Hator LED Cepelia – Licznik 
 
Witam , 
 
Pani Emilio rozumiem Pani niezadowolenie . Jednak rozmowy z Państwa Zarządem były podejmowane . 
Po zakończeniu umowy jak i jeszcze kilka miesięcy temu . 
 Jednak proponowana cena przez Państwa nie jest adekwatna do wartości czasu na tablicy LED Cepelia 
. 
 
Kwota miesięcznej kampanii na tablicy to : XX XXX,XX zł. netto . 
 
Umowa FOR - HATOR wygasła ponad rok termu .  Hator przez ten okres wyświetlał licznik bez 
dodatkowych kosztów emisyjnych .  Pobierane opłaty to sam serwis . 
 
 
Ponownie informuję , że do rozmów z Państwem możemy wrócić za 6 miesięcy . Jeśli wyrażą Państw 
chęć i zaakceptują warunki finansowe proponowane przez HATOR .  
 
 
Pozdrawiam 
 
--  
Anna Cąkała 
Dyrektor ds. Sprzedaży 
 
HATOR Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 16/18 
01-627 Warszawa 
NIP 521-12-71-313 
 
tel. 022 569 54 74 
kom. 604 110 770 
anna.cakala@hator.com.plwww.hator.com.pl 



 

 

MAIL 6 
z dnia 19 września z Forum Obywatelskiego Rozwoju do firmy Hator: 

 
From: Emilia Klima FOR <emilia.klima@for.org.pl> 
To: ""Anna Cąkała"" <anna.cakala@hator.com.pl> 
Sent: Thursday, September 19, 2013 11:25 PM 
Subject: Re: Hator LED Cepelia - Licznik 
 
Szanowna Pani, 
  
dziękuję za informację. Uznajemy ją za niezadowalającą i niewystarczającą. Nie podoba nam się 
zwłaszcza: 
  
- nagłe wyłączenie licznika w środku miesiąca pomimo opłaconej z góry emisji za cały miesiąc, 
  
- uniemożliwienie Forum Obywatelskiego Rozwoju złożenia kontroferty. Współpracujemy od trzech lat 
i minimum przyzwoitości byłoby umożliwienie nam dalszego wyświetlania licznika długu, gdybyśmy dali 
warunki finansowe tak dobre, jak klient, którym Hator chce zastąpić Forum Obywatelskiego Rozwoju, 
  
- pominięcie faktu, że zawsze informowaliśmy Hator, że gotowi jesteśmy zwiększyć opłatę za licznik w 
ramach naszego budżetu. Hator nigdy nie podjął negocjacji o zwiększenie opłaty. 
  
Nie rozumiemy, dlaczego na rozmowę o wznowieniu emisji każą nam Państwo czekać pół roku. Nawet, 
jeśli emisja licznika długu miałaby być wznowiona dopiero w późniejszym terminie, racjonalnym będzie 
niezwłoczne podjęcie rozmów, chociażby po to, żeby Forum Obywatelskiego Rozwoju - jakby nie było 
Państwa klient - mogło racjonalnie zaplanować emisję licznika długu. 
  
Pozdrawiam, 
--  
Emilia Klima 
 
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Komunikacji 
Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) 
Al. Szucha 2/4 lok. 20, 00-582 Warszawa 
kom. +48 691 232 993, tel. +48 22 628 85 11 
e-mail: emilia.klima@for.org.pl 
 
www.for.org.pl 
www.dlugpubliczny.org.pl 
www.ulepszprawo.pl 



 

 

MAIL 5 
z dnia 19 września z firmy Hator do Forum Obywatelskiego Rozwoju: 

 
----- Oryginalna wiadomość ----- 
Od: Anna Cąkała <anna.cakala@hator.com.pl> 
Do: 'Emilia Klima FOR' <emilia.klima@for.org.pl> 
Data: 2013-09-19 10:33 
Temat: Hator LED Cepelia - Licznik 
  
Szanowna Pani!           
  
Proszę o wyrozumiałość, jeśli dwutygodniowe wyprzedzenie było niewystarczające, ale negocjacje z 
tym klientem ciągnęły się od roku i nie mieliśmy pewności kiedy się zakończą (Zarząd FOR od razu był 
przez nas o takich rozmowach poinformowany). 
  
Ponieważ opłata jaką wnosi FOR jest opłatą za serwis związany z emisją licznika. W sytuacji gdy licznik 
nie jest już wyświetlany, widzimy potrzebę skorygowania faktury. 
                                       Jeżeli nadal będą Państwo zainteresowani współpracą, niestety będziemy mogli 
ją kontynuować dopiero za pół roku. 
  
W załączniku przesyłam korektę faktury . 
  
Pozdrawiam Serdecznie 
  
Anna Cąkała 
  
Dyrektor ds. Sprzedaży 
HATOR Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 16/18 
01-627 Warszawa 
NIP 521-12-71-313 
  
tel.  022 569 54 74 
        604 110 770 
anna.cakala@hator.com.pl 
www.hator.com.pl 

http://www.hator.com.pl/


 

 

MAIL 4 
z dnia 18 września z Forum Obywatelskiego Rozwoju do firmy Hator: 

 
From: Emilia Klima FOR <emilia.klima@for.org.pl> 
To: ""Anna Cąkała"" <anna.cakala@hator.com.pl> 
Cc: iwona.karwacka@hator.com.pl; grzegorz.kostrzewski@hator.com.pl 
Sent: Wednesday, September 18, 2013 1:35 PM 
Subject: Re: Hator LED Cepelia - Licznik 
 
Szanowna Pani, 
 
1) Jestem zdziwiona natychmiastowym wyłączeniem licznika długu w środku miesiąca pomimo opłacenia 
wyświetlania z góry za cały miesiąc. Jest to zdarzenie bezprecedensowe w naszej trzyletniej współpracy:   
- od trzech lat regularnie co miesiąc płacimy za wyświetlanie licznika długu. 
- w odpowiedzi na Pani informację z dnia 6 września o tym, że szukają Państwo innych reklamodawców na 
wyświetlacz, na którym eksponowany jest licznik długu, jeszcze tego samego dnia zdeklarowałam 
możliwość zwiększenia comiesięcznej opłaty za licznik wraz z propozycją zawarcia nowej umowy. 
- przez dwanaście dni nie dostałam żadnej odpowiedzi na tę propozycję zwiększenia opłaty za wyświetlania 
licznika długu oraz zawarcia nowej umowy, ani też nie otrzymałam żadnej kontrpropozycji od Państwa. 
- dziś rano w połowie miesiąca, pomimo opłaconego z góry wyświetlania za miesiąc wrzesień, dostałam od 
Pani informację o tym, że już wyłączyli Państwo wyświetlanie licznika.   
Szczerze mówiąc, bardziej niż na zwrocie pieniędzy zależy mi na wyświetlaniu licznika długu na liczniku do 
końca miesiąca. 
  
2) Dwa tygodnie temu proponowałam Państwu zwiększenie opłaty za wyświetlanie licznika długu oraz 
nową umowę. Nie dostałam odpowiedzi na propozycję ani żadnej kontrpropozycji. Po prostu z dnia na 
dzień wyłączyli Państwo licznik długu. 
Mogę w ramach naszego budżetu zwiększyć comiesięczną opłatę oraz podpisać nową umowę, ale 
potrzebuję gotowego do rozmów partnera po drugiej stronie, który zakomunikuje swoje oczekiwania 
finansowe i inne - jeśli takie są. 
Nie widzę powodu, by czekać pół roku na rozmowy - nie rozumiem, dlaczego proponuje Pani wrócić do 
rozmów dopiero za pół roku. Pomimo dzisiejszego incydentu, mając na względzie naszą dobrą trzyletnią 
współpracę, chciałabym bezzwłocznie podjąć rozmowy, których celem jest przywrócenie wyświetlania 
licznika długu w krótkim terminie. 
  
Z pozdrowieniami, 
--  
Emilia Klima 
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Komunikacji 
Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) 
Al. Szucha 2/4 lok. 20, 00-582 Warszawa 
kom. +48 691 232 993, tel. +48 22 628 85 11 
e-mail: emilia.klima@for.org.pl 
www.for.org.pl  
www.dlugpubliczny.org.pl  
www.ulepszprawo.pl 

 

http://www.for.org.pl/
http://www.dlugpubliczny.org.pl/


 

 

MAIL 3 
z dnia 18 września z firmy Hator do Forum Obywatelskiego Rozwoju: 

 
Od: Anna Cąkała <anna.cakala@hator.com.pl> 
Do: 'Emilia Klima FOR' <emilia.klima@for.org.pl> 
Data: 2013-09-18 09:20 
Temat: RE: Hator LED Cepelia - Licznik 
 
Witam , 
  
Pani Emilio w  dniu 18.09 Tablica LED Cepelia z licznikiem Długu Publicznego została wyłączona . 
Umowa wygasła już rok temu . 
  
Księgowość dokona korekty fakturę za wrzesień i zwrócimy różnice . 
  
Pani Emilio mogę jedynie poinformować Panią , że do rozmów dotyczących emisji Długu możemy 
wrócić za pół roku . 
  
Pozdrawiam 
  
Anna Cąkała 
  
Dyrektor ds. Sprzedaży 
HATOR Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 16/18 
01-627 Warszawa 
NIP 521-12-71-313 
  
tel.  022 569 54 74 
        604 110 770 
anna.cakala@hator.com.pl 
www.hator.com.pl 
  



 

 

MAIL 2 
z dnia 6 września odpowiedź Forum Obywatelskiego Rozwoju na mail firmy Hator: 

 
From: Emilia Klima FOR [mailto:emilia.klima@for.org.pl] 
Sent: Friday, September 06, 2013 2:57 PM 

To: "Anna Cąkała" [anna.cakala@hator.com.pl] 
Cc: info@for.org.pl 
Subject: Re: Hator LED Cepelia - Licznik 
 
Pani Anno, 
dziękuję za wiadomość. 
 
Wyświetlanie na liczniku jest dla nas ważne, choć nasze możliwości finansowe jako fundacji są bardzo 
ograniczone.   
Ale nawet jeśli nie płacimy takich stawek, jak mogą Państwo uzyskać w jednorazowych kampaniach 
komercyjnych, to płacimy regularnie co miesiąc. Co istotne, zamierzamy płacić co miesiąc, co rok, przez 
jeszcze wiele lat. Możemy, jeśli taka będzie potrzeba, zaoferować długoterminową umowę, która 
zagwarantuje Państwu regularny comiesięczny przychód. 
 
I co ważniejsze dla Państwa bieżącej opłacalności - wnosimy opłaty, których Państwo nie uzyskają od 
komercyjnych reklamodawców.  Gdy zepsuł się licznik w ubiegłym roku, to cały koszt naprawy licznika w 
wysokości 16 tysięcy złotych pokryliśmy, choć umowa nas do tego nie zobowiązywała, gdyż licznik 
zakupiony przez nas przekazaliśmy na Państwa własność. Słowem, jesteśmy dobrym, stałym i wiarygodnym 
klientem nastawionym na wieloletnią i obopólnie korzystną współpracę. 
 
Oczywiście rozumiem konieczność poszukiwania bieżących przychodów. Gdy Państwo będą wiedzieć, na 
czym stoją z innymi zamawiającymi, chętnie wrócę do rozmowy o przedłużeniu naszej umowy, oczywiście w 
ramach naszego budżetu. A na dziś, zważywszy, że cały czas mamy inflację, a nasza opłata za licznik nie była 
zmieniana, to pod warunkiem przedłużenia umowy do końca 2013, mogę zaoferować podwyższenie opłaty 
za licznik z XXXX zł miesięcznie do XXXX zł brutto miesięcznie.   
 
Wyświetlanie naszego licznika jest ważne nie tylko dla nas. Jak pewnie Pani wiadomo, reklamodawcy 
papierowi i z mediów elektronicznych lobbują za ograniczeniem reklamy zewnętrznej zarówno w formie 
tradycyjnego outdooru, jak i wyświetlaczy. Robią to różnymi sposobami, często nadużywając haseł o 
estetyce miast.  Rozpoznawalność naszego licznika oraz fakt, że niesie on istotny komunikat społeczny, 
utrudnia nadużywanie takiego lobbingu i stanowi istotne zabezpieczenie możliwości wyświetlania treści 
reklamowych w tym miejscu i szerzej na tym medium. 
Serdecznie pozdrawiam, 
--  
Emilia Klima 
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Komunikacji 
Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) 
Al. Szucha 2/4 lok. 20, 00-582 Warszawa 
kom. +48 691 232 993, tel. +48 22 628 85 11 e-mail: emilia.klima@for.org.pl 
www.for.org.pl 
www.dlugpubliczny.org.pl 
www.ulepszprawo.pl 

 



 

 

MAIL 1 
z dnia 6 września z firmy Hator do Forum Obywatelskiego Rozwoju: 

 
Od: Anna Cąkała <anna.cakala@hator.com.pl> 
Do: info@for.org.pl 
DW: emilia.klima@for.org.pl 
Data: 2013-09-06 11:16 
Temat: Hator LED Cepelia – Licznik 
 
Witam , 
 
Pani Emilio pragnę uprzedzić Państwa , że Firma Hator jest na Etapie poszukiwania Klienta na tablicę 
LED . 
Umowa na emisję Państwa licznika wygasła . 
Pragniemy uprzedzić Państwa , że licznik może zostać zdjęty z emisji . 
 
Pozdrawiam 
Anna Cąkała 
  
Dyrektor ds. Sprzedaży 
HATOR Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 16/18 
01-627 Warszawa 
NIP 521-12-71-313 
  
tel.  022 569 54 74 
        604 110 770 
anna.cakala@hator.com.pl 
www.hator.com.pl 
  



 

 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK 2 –  
 

Fragment umowy pomiędzy Forum Obywatelskiego Rozwoju a Hator dotyczący sposobu 
rozwiązania umowy. Fragment ten podajemy, ponieważ Hator twierdzi, że umowa na emisję 

licznika wygasła – podczas gdy umowa wyraźnie zawarta została na czas nieoznaczony, a zarząd 
Forum Obywatelskiego Rozwoju nie otrzymał wypowiedzenia umowy: 

 
 

 
 
 
 

 


