
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 56. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 lutego 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz 

do dyrektora generalnego Ministerstwa Cyfryzacji Michała Widelskiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze! 

Na jednym z moich dyżurów senatorskich pojawił się interesant, który zgłosił problem dotyczący bardzo 

wysokiego rachunku, w kwocie 4 tysięcy zł, za transmisję danych, jaki dostał od operatora popularnej sieci 

komórkowej. Interesant ten w okresie świątecznym przebywał w Wielkiej Brytanii. Jak wskazał, w rozmowie 

z konsultantem telefonicznym przed wyjazdem (dotyczącej kosztów rozmów i SMS-ów) nie został poinfor-

mowany o możliwości naliczenia ogromnych kosztów za transmisję danych. Dla tego interesanta, który, co 

należy podkreślić, jest w podeszłym wieku, oczywiste wydawało się, iż zostanie poinformowany również 

o możliwych bardzo wysokich kosztach użytkowania internetu. Nie wiedział również o konieczności uchro-

nienia się przed przekroczeniem limitu transmisji danych np. poprzez wprowadzenie limitu kosztów, np. do 

50 czy 100 zł. Jak się okazało, operator wyjaśnił, iż konsultant nie miał obowiązku samodzielnie informować 

klienta o możliwych wysokich kosztach. 

Użytkownicy telefonów są bezsilni wobec operatorów wystawiających ogromne rachunki za transmisję 

danych, szczególnie w sezonach urlopowych, i nie zawsze wiedzą o konieczności telefonicznego ustalenia 

limitu pakietu danych. Wydaje się, że konsultanci telefoniczni celowo pomijają taką informacje, chociaż wie-

ści o tak dużych kosztach powinny być przekazywane w pierwszym rzędzie. Okazuje się, że brak wiedzy 

o ewentualnych kosztach nie jest żadnym argumentem dla operatora. Jedyne, co operator zaoferował w tej 

sytuacji, to spłata rachunku w systemie ratalnym. Niestety ograniczone środki finansowe nie pozwalają inte-

resantowi na współpracę z prawnikiem. 

Proszę o informację, jakie prawa i możliwości działania ma abonent w sytuacji opisanej powyżej. Czy 

konsultanci telefoniczni nie powinni mieć obowiązku informowania klienta, w szczególności w sezonach 

urlopowych, o możliwości naliczenia wyjątkowo wysokich opłat za transmisję danych? Z powyższej sytuacji 

wynika, że abonent, po naliczeniu tychże opłat, nie ma żadnej innej możliwości rozwiązania sytuacji jak tyl-

ko spłacenie należności. 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 

 
 


