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Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na pismo BPS/043-56-1530-DGMC/18 dotyczące oświadczenia senatora 
Andrzeja Kobiaka, poniżej przedstawiam stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji.

W pierwszej kolejności chciałbym przedstawić wyjaśnienie odnośnie sposobu regulacji 
kosztów usług w roamingu oraz mechanizmów informowania klienta o kosztach i 
mechanizmów zabezpieczających przed nadmiernymi kosztami.

Wysokość opłat za usługi roamingowe jest regulowana przez unijne Rozporządzenie 
roamingowe1, zmienione tak zwanym Rozporządzeniem TSM2. Zgodnie z tymi przepisami od 
15 czerwca 2017 roku, opłata pobierana przez operatora za usługi realizowane w roamingu 
w krajach Unii Europejskiej nie może być wyższa, niż opłata pobierana przez operatora za 
analogiczne usługi realizowane w kraju. Regulacja ta dotyczy również korzystania z 
mobilnego przesyłu danych. Ta ogólna zasada jest uzupełniona przez regulację w zakresie tak 
zwanej „polityki uczciwego korzystania”. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, operator ma 
prawo do określenia wielkości pakietu danych (jak również minut wykonywanych połączeń i 
wysyłanych SMS), w ramach którego naliczana jest cena krajowa, a po przekroczeniu którego 
naliczane mogą być dodatkowe opłaty. Wielkość takiego pakietu jest uzależniona od taryfy 
klienta i od pakietu danych przysługującego mu w kraju.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że abonent posiadający w kraju pakiet danych do 
wykorzystania w ramach miesięcznego abonamentu, wyjeżdżając za granicę otrzymuje 
informację ile danych może zużyć bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Po przekroczeniu 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 531/2012 Z Dnia 13 czerwca 2012 R. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające 
środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także 
rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz 
Unii.



Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

tego limitu za każdy kolejny megabajt zostaną mu naliczone dodatkowe opłaty. W przypadku 
taryf, w których nawet w kraju naliczane są opłaty za każdy megabajt, za granicą będą one 
również naliczone (jest to jednak przypadek raczej niewielkiej liczby starych taryf). W 
związku z powyższym, może mieć miejsce sytuacja, w której osoba intensywnie korzystająca 
z internetu w roamingu w Unii Europejskiej zostanie obciążona wysokim rachunkiem. 
Całkowita opłata, którą musi ponieść konsument za każdy megabajt powyżej limitu 
wynikającego z polityki uczciwego korzystania nie może przy tym przekroczyć 0,20 EUR. 

O wszystkich powyższych opłatach oraz o limitach przysługujących w ramach polityki 
uczciwego korzystania operator ma obowiązek poinformować abonenta za pośrednictwem 
wiadomości SMS za każdym razem, gdy klient korzystający z roamingu wjeżdża na terytorium 
innego państwa. Dodatkowe powiadomienie powinno zostać wysłane do klienta w 
momencie przekroczenia limitów wynikających z polityki uczciwego korzystania, a więc w 
momencie, gdy dalsze korzystanie może wiązać się z wyższymi opłatami. Klient może 
również zrezygnować z otrzymywania tego typu powiadomień.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2015/2120 operator nie ma obowiązku domyślnego 
włączenia klientowi mechanizmu ograniczającego koszty w roamingu, musi jednak umożliwić 
ustanowienie takiego limitu. 

W drugiej kolejności chciałbym przedstawić informacje o możliwych do podjęcia działaniach 
w przypadku kwestionowania przez klienta wysokości przedstawionego rachunku za usługi 
telekomunikacyjne.

W przypadku wątpliwości dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych abonent 
powinien w pierwszej kolejności sięgnąć do dokumentów określających warunki świadczenia 
usługi – umowy, regulaminu i cennika lub skontaktować się bezpośrednio ze swoim 
dostawcą usług. 

Wykonanie usługi niezgodnie z postanowieniami umownymi czy nieprawidłowe obliczenie 
należności z tytułu świadczenia usług może być podstawą złożenia reklamacji. Zasady, tryb i 
terminy składania reklamacji określa umowa (lub regulamin) oraz właściwe przepisy3. 
Reklamacja powinna zawierać dane dotyczące abonenta (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, przydzielony numer usługi), przedmiot reklamacji i reklamowany okres, 
okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazywać roszczenie abonenta. Dostawca usług 
ma obowiązek rozpatrzeć każdą otrzymaną reklamację. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia 
złożenia reklamacja nie zostanie rozpatrzona (nie zostanie wysłana odpowiedź o 
uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji), uważa się, że została uwzględniona. 

W przypadku, gdy odpowiedź na reklamację nie jest dla abonenta satysfakcjonująca możliwe 
jest dalsze dochodzenie roszczeń na drodze polubownej (postępowanie w sprawie 

3 Art. 106 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907), 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi 
telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 243);
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pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich)4 lub na drodze sądowej. 
Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”), który jest organem 
regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Postępowanie w 
sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi się na wniosek 
konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. Wniosek o 
wszczęcie postępowania może być złożony w postaci papierowej lub drogą elektroniczną za 
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego https://pue.uke.gov.pl/#/ConsumerForm. 
Wszczęcie i prowadzenie postępowania jest dla konsumenta bezpłatne. W toku 
postępowania Prezes UKE przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu, wyznaczając 
termin na wyrażenie zgody na dane rozwiązanie. Szczegółowych informacji na temat 
pozasądowego rozwiązywania sporów można zasięgnąć na stronie Centrum Informacji 
Konsumenckiej UKE http://cik.uke.gov.pl/rozwiazywanie-sporow-adr-14288# lub pod 
numerem infolinii UKE: 22 330 4000. Skorzystanie z możliwości pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich nie ogranicza prawa konsumenta do wytoczenia 
powództwa przed sądem powszechnym.

W związku z brakiem pełnej informacji odnośnie opisywanego problem (m.in. brak informacji 
o mającej zastosowanie taryfie) uprzejmie proszę o przekazanie dalszych szczegółów sprawy 
bądź też o skierowanie poszkodowanego bezpośrednio do Departamentu Telekomunikacji 
Ministerstwa Cyfryzacji.

Z poważaniem,

Michał Widelski

/-podpisano elektronicznie/

4 Art. 109 ustawy Prawo telekomunikacyjne, Rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2017 r. Ministra Cyfryzacji w 
sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług 
telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 49).
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