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Usługa telekomunikacyjna polega na przekazywaniu sy-
gnałów w sieci telekomunikacyjnej1. Oznacza to, że umo-
wami o świadczenie usług telekomunikacyjnych są:
 umowy o świadczenie usług telefonicznych, zarówno w 

sieciach stacjonarnych, jak i komórkowych („ruchomych” 
mówiąc językiem ustawy), 

 umowy o dostęp do Internetu, zarówno w postaci tzw. 
stałego łącza, jak i Internetu mobilnego oraz 

 umowy o dostawy sygnału telewizyjnego.

Również wszelkiego rodzaju umowy pakietowe, w ramach 
których dostawcy usług świadczą dwie lub więcej usług, są 
umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Abonent, będący stroną umowy, może być przedsiębiorcą 
albo konsumentem. Przedmiotem niniejszego artykułu jest 
przedstawienie sytuacji prawnej abonenta będącego kon-
sumentem, a więc osobą fizyczną, która zawarła umowę 
o świadczenie usługi telekomunikacyjnej, a umowa ta jest 
niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 
lub zawodową2. Umowy o świadczenie usług telekomuni-
kacyjnych są powszechnie zawierane przez konsumentów. 

Dla konsumenta drugą stroną umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych jest przedsiębiorca telekomunika-
cyjny czyli przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony 
do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 
odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospo-
darczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyj-
nych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca teleko-
munikacyjny uprawniony do:
 świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest 

„dostawcą usług”,
 dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych 

lub udogodnień towarzyszących, zwany jest „operato-
rem”3.

1 Art. 2 pkt 48 ustawy z 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
2 Art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.)
3 Art. 2 pkt 47  ustawy z 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

W niniejszym opracowaniu określenia „przedsiębiorca te-
lekomunikacyjny”, „dostawca usług” oraz „operator” będą 
używane zamiennie.

Zawarcie  umowy

W myśl nowych zasad4 umowę o świadczenie usług teleko-
munikacyjnych można zawrzeć nie tylko w formie pisem-
nej, lecz również elektronicznej, za pomocą formularza 
udostępnionego na stronie internetowej dostawcy usług. 
Wymóg ten nie dotyczy umowy o świadczenie usług te-
lekomunikacyjnych zawieranej przez dokonanie czynno-
ści faktycznych obejmujących w szczególności umowy 
o świadczenie usług przedpłaconych świadczonych w pu-
blicznej sieci telekomunikacyjnej, publicznie dostępnych 
usług telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu 
publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci 
dostawcy usług5. 

Chodzi o to, że przy zakupie zestawu startowego lub doła-
dowania albo skorzystania z automatu na ulicy czy na po-
czcie, nie zawiera się i nie można żądać zawarcia umowy 
w formie pisemnej i, co tym bardziej oczywiste, w formie 
elektronicznej.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych może 
być zawarta na czas nieokreślony lub określony. Ze wzglę-
du na możliwość ustanowienia specjalnych opłat (zwa-
nych popularnie, choć nieściśle z prawnego punktu wi-
dzenia, „karami umownymi”) na wypadek jednostronnego 
rozwiązania umowy przez abonenta, dostawcy usług zde-
cydowanie preferują zawieranie umów na czas określony. 

Dotychczas przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogli pro-
ponować nowym klientom umowy o dowolnym okresie 
obowiązywania. Najczęściej oferowano umowy obowiązu-
jące przez 24 miesiące, ale nierzadko zdarzało się, że klient 
był wiązany z dostawcą na dłużej – nawet do 36 miesięcy. 

4 Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomu-
nikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 0, poz. 1445)
5 Art. 56 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego
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Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego6 nałożyła na do-
stawców ograniczenia w tym zakresie - pierwsza umowa 
z danym operatorem nie może być zawarta na okres dłuż-
szy niż 24 miesiące7.

Ponadto, dostawca usług ma obowiązek zapewnić możli-
wość zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunika-
cyjnych również na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy8.

Jednakże, mimo iż zmiany te wejdą w życie z dniem 21 
stycznia 2013 roku, operatorzy mają 5 miesięcy od tego 
dnia, na dostosowanie swoich umów, regulaminów czy 
cenników do wprowadzonych zmian, co oznacza, że z tym 
dniem nasze umowy nie zmienią się automatycznie9. 

Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych można 
zawrzeć na trzy sposoby: na odległość (najczęściej przez 
Internet lub telefon), poza lokalem przedsiębiorstwa (np. 
w naszym domu) oraz w lokalu przedsiębiorstwa (co obej-
muje przypadki zawarcia umowy zarówno w autoryzowa-
nym salonie należącym do podmiotu trzeciego, jak i w lo-
kalu należącym bezpośrednio do danego dostawcy usług).

Popularną formą zawierania umów o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych są umowy zawierane bez jednocze-
snej obecności konsumenta i sprzedawcy/usługodawcy 
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odle-
głość czyli umowy zawierane na odległość10. 

W przypadku zawarcia umowy na odległość (na przykład 
przez telefon lub Internet) konsument ma prawo do odstą-
pienia od umowy w ciągu 10 dni licząc od dnia otrzymania 
pisemnego potwierdzenia warunków umowy. 

Jednak należy pamiętać o jednym, niezwykle istotnym, 
wyjątku. Otóż prawo do odstąpienia od umowy nie przy-
sługuje, jeśli konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie 
świadczenia usług. Dlatego konsument zawierając umowę 
na odległość powinien dokładnie ustalić czy wyraża zgodę 
na rozpoczęcie usług w okresie, w którym przysługiwałoby 
mu prawo do odstąpienia od umowy (termin rozpoczęcia 
świadczenia usługi jest warunkiem koniecznym każdej 
umowy). 

Również w przypadku umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa (na przykład w domu, w czasie pokazu 
na wycieczce, w sanatorium, w restauracji), konsument 
ma prawo odstąpić od tak zawartej umowy bez podawa-

6 Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomu-
nikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 0, poz. 1445)
7 Art. 56 ust. 4a Prawa telekomunikacyjnego
8 Art. 56 ust. 4a Prawa telekomunikacyjnego
9 Art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo 
telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 0, poz. 1445)
10 Ustawa z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumenta  
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebez-
pieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

nia przyczyny czyli rozmyślić się. Termin na odstąpienie 
również wynosi 10 dni, lecz rozpoczyna się on nie z dniem 
otrzymania pisemnego potwierdzenia warunków umowy, 
lecz z dniem zawarcia umowy. Co istotne, w przypadku 
umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa nie ma 
znaczenia czy rozpoczęto świadczenie usług – jeśli termin 
na odstąpienie jeszcze nie upłynął, można złożyć oświad-
czenie o odstąpieniu od umowy nawet, gdy podłączono 
telefon lub dostarczono dekoder telewizji.

Kiedy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
została zawarta w lokalu przedsiębiorstwa, konsument nie 
może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, chyba, 
że sama umowa przyznaje mu takie uprawnienie. 

Dlatego należy zawsze bardzo dokładnie przeczytać treść 
umowy i nie polegać w pełni na ustnych zapewnieniach 
sprzedawcy; jeśli ustnie ustalane są dodatkowe warunki 
umowy, należy poprosić przedstawiciela firmy o krótkie 
spisanie przedstawianych nam warunków lub o podpis 
i pieczątkę, pod naszymi notatkami ze spotkania.

Treść umowy

Treść umowy obowiązującej między przedsiębiorcą teleko-
munikacyjnym a abonentem określa nie tylko dokument 
podpisany przez abonenta, ale również regulamin świad-
czenia usług telekomunikacyjnych, cennik oraz ewentual-
nie regulamin promocji, jeśli na takich warunkach zawar-
to umowę. Regulamin świadczenia usług powinien być 
podany do publicznej wiadomości poprzez publikację na 
stronie internetowej dostawcy usług. Zarówno regulamin 
świadczenia usług, jak i cennik muszą być dostarczone 
abonentowi nieodpłatnie wraz z warunkami umowy. Po-
nadto, dostawcy usług są obowiązani dostarczać je abo-
nentowi na każde jego żądanie11.

Odbierając umowę należy zatem zwrócić uwagę na to, czy 
wraz z nią otrzymaliśmy wszystkie wymienione w naszej 
umowie załączniki. To bardzo ważne, bowiem w większo-
ści umów stosowanych przez operatorów na końcu znaj-
duje się oświadczenie o zapoznaniu się i odebraniu przez 
abonenta różnych dokumentów; oświadczenie takie abo-
nent potwierdza własnoręcznym podpisem. 

W umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
obowiązkowo muszą znaleźć się takie elementy, jak strony 
umowy, czas obowiązywania umowy, termin rozpoczęcia 
świadczenia usług, rodzaj świadczonych usług, zakres od-
powiedzialności, czy zasady zmiany i rozwiązania umowy.
 

„Nowe” umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
będą musiały zawierać także postanowienia dotyczące 

11 Art. 59 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego.
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jakości usług, w szczególności minimalne oferowane po-
ziomy jakości usług, wysokość odszkodowania oraz zasa-
dy i terminy jego wypłaty, w sytuacji, gdy nie został osią-
gnięty określony w umowie poziom jakości świadczonej 
usługi12.
 
Celem wprowadzenia tego wymogu jest zobowiązanie 
dostawców, przede wszystkim tych, którzy świadczą usłu-
gi dostępu do Internetu, do jasnego określenia minimal-
nych parametrów usługi, gdyż do tej pory regułą było, iż 
przedsiębiorcy w celu zwabienia konsumentów poprze-
stawali na umieszczaniu w reklamach i nazwach pakie-
tów taryfowych informacji o maksymalnych parametrach 
świadczonej usługi. Często okazywało się to tylko niereal-
ną „obietnicą” i konsumenci po uruchomieniu usługi bywa-
li postawieni w sytuacji, w której parametry świadczonej 
usługi nie sięgały nawet połowy reklamowanych, a  do-
stawca Internetu uchylał się od jakiejkolwiek odpowie-
dzialności tłumacząc, iż wskazywał na górny, a nie dolny 
pułap oferowanej usługi. Wymóg określenia w umowie 
jakości świadczonych usług niestety raczej nie spowoduje, 
że konsumenci będą mieli dostęp do Internetu na lepszym 
jakościowo poziomie; być może skłoni jednak operatorów 
do udzielania bardziej uczciwej i przejrzystej informacji na 
temat oferowanych usług.

Ponadto, umowa o świadczenie usług telekomunikacyj-
nych powinna zawierać postanowienia dotyczące sposo-
bów informowania abonenta o wyczerpaniu pakietu trans-
misji danych w przypadku usługi dostępu do sieci Internet 
świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyj-
nej (Internet mobilny) oraz o możliwości bieżącej kontroli 
stanu takiego pakietu przez abonenta13. 

Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim operatorów 
komórkowych i ma na celu zapobieganie sytuacjom, gdy 
abonent, często np. tuż po nabyciu nowego telefonu, któ-
rego ustawienia fabryczne zezwalają na automatyczne ak-
tualizacje, nie jest świadom, iż korzysta z usług mobilnego 
Internetu. Także ten wymóg nie chroni w pełni interesów 
konsumenta i nie sprawi, że będą mieli pełną kontrolę nad 
ilością pobieranych przez siebie danych. Natomiast powi-
nien sprawić, iż opłaty te nie będą rażąco wysokie, co nie-
stety było dotychczas konsekwencją braku tych informacji, 
gdyż konsument będzie miał możliwość reakcji w odpo-
wiednim momencie.  

Zmiana i przedłużenie umowy

Kwestie związane ze zmianą umowy i jej zakończeniem 
są często źródłem wątpliwości konsumentów i ich sporów 
z operatorami. Czasem wynika to z nieznajomości prawa 

12 Art. 56 ust. 3 pkt 12 i art. 60 pkt 7) Prawa telekomunikacyjnego
13 Art. 56 ust. 3 pkt 13 i art. 60 pkt 8) Prawa telekomunikacyjnego

lub umowy, czasem zaś ich przyczyną są naganne praktyki 
operatorów.

Częstokroć konsumenci są zdziwieni wprowadzeniem 
zmian w regulaminie lub w cenniku. Należy wyjaśnić: do-
stawca usług w trakcie umowy może jednostronnie 
zmienić treść regulaminu lub cennika. Co do zasady, 
dostawca usług dysponuje dużą swobodą we wprowadza-
niu takich zmian, jeśli chodzi o ich treść, jak i częstość ich 
wprowadzania, choć ta swoboda może być ograniczona 
w umowie. Spotyka się umowy, w których operatorzy zo-
bowiązują się nie wprowadzać zmian częściej niż dwa razy 
w roku – dotyczy to głównie zmian cen. Umowy takie, co 
zrozumiałe, są jednak rzadkością.

Jednostronna zmiana regulaminu lub cennika odbywa się 
według kilku określonych zasad14:

a) informacja o zmianach musi być doręczona abonentowi 
w formie pisemnej; abonent może zażądać, by taką infor-
mację przesłano mu na adres poczty elektronicznej;

b) informację o zmianach należy doręczyć abonentowi 
z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed 
wprowadzeniem tych zmian w życie;

Wyjątek:
 Jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika koniecz-

ność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem 
krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub 
okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE, okres między 
poinformowaniem o zmianach, a wejściem ich w życie 
może być krótszy.

c) Abonent może nie zgodzić się na proponowane zmiany 
i wypowiedzieć umowę, o czym należy go poinformować;

d) W przypadku wypowiedzenia przez konsumenta umo-
wy, której warunki są zmieniane przez przedsiębiorcę, 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu nie przysługuje 
roszczenie o zapłatę ewentualnej kary umownej z tytułu 
przedterminowego rozwiązania umowy (mimo wcześniej 
wspomnianej nieścisłości, posługiwanie się terminem 

„kara umowna” jest bardziej komunikatywne, gdyż stało 
się ono popularnym synonimem różnych opłat należnych 
operatorowi z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy)

Wyjątki:
Dostawcy usług będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę 
kary umownej w przypadku wypowiedzenia umowy z po-
wodu braku akceptacji zmian, gdy:
 konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie lub 

cenniku wynika bezpośrednio ze zmian w przepisach 

14 Zasady zmian regulaminu i cennika zostały uregulowane w art. 60a, 
art. 61 i art. 61a Prawa telekomunikacyjnego.
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prawa lub usunięcia klauzul niedozwolonych;
 konieczność wprowadzenia zmian wynika z decyzji 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydanej 
wobec danego przedsiębiorcy, określającej  minimalne 
wymogi w zakresie jakości usług;

 zmiana powoduje obniżenie cen usług lub dodanie no-
wej usługi bez podwyższania cen;

 zmiana cen wynika ze zmian w stawce podatku od to-
warów i usług (VAT).

Dostawca usług ma obowiązek postąpić według wyżej 
przedstawionych zasad również w przypadku użytkow-
ników pre-paidów, pod warunkiem jednak, że użytkow-
nik takiej usługi dokonał tzw. rejestracji, czyli udostępnił 
operatorowi swoje imię i nazwisko, PESEL oraz adres kore-
spondencyjny.

Częstą praktyką dostawców jest wprowadzanie zmian bez 
właściwego informowania o nich, zdarza się również, że 
informacje o zmianach są wprawdzie wysyłane, ale lista-
mi zwykłymi, co w przypadku ich zaginięcia uniemożliwia 
ustalenie ich losu. W takim wypadku konsumenci powinni 
zdawać sobie sprawę, że wprowadzenie zmian bez poin-
formowania nie jest podstawą do wypowiedzenia umo-
wy, lecz do złożenia reklamacji z żądaniem przywrócenia 
świadczenia usług na poprzednich warunkach.

Warto przy tym pamiętać, że zmiana nazwy (firmy) przed-
siębiorcy telekomunikacyjnego nie jest zmianą treści umo-
wy czy regulaminu i w takim wypadku nie przysługuje pra-
wo do wypowiedzenia umowy15.

Inną postacią zmiany umowy jest zmiana dokonana za 
zgodą obu stron. Najczęściej dochodzi do niej pod koniec 
okresu obowiązywania poprzednio zawartej umowy. Cza-
sami taka zmiana następuje z inicjatywy abonenta, czę-
ściej jednak to dostawca kontaktuje się pierwszy przedsta-
wiając ofertę przedłużenia umowy na nowych warunkach. 
Zmiany takiej również można dokonać na trzy sposoby. 
W praktyce zmiana umowy następuje najczęściej w jeden 
sposób: na odległość – najczęściej przez telefon, rzadziej 
również przez Internet. Dokonanie zmiany w ten sposób 
niesie za sobą podobne skutki, jak zawarcie umowy na od-
ległość. Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od 
dokonanej zmiany warunków umowy w ciągu 10 dni od 
otrzymania potwierdzenia warunków dokonanej zmiany. 
Jednak, odstąpienie od dokonanej zmiany jest niemożliwe, 
jeżeli wprowadzone zmiany weszły już w życie i świadcze-
nie usługi odbywa się już na nowych warunkach za zgodą 
abonenta. 

Jedyną różnicą jest forma dostarczenia potwierdzenia wa-
runków zmiany umowy. Co do zasady, potwierdzenie to 
powinno być przesłane w formie elektronicznej na adres 

15 Art. 60a ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego

poczty elektronicznej a dopiero, gdy to będzie niemożliwe 
lub abonent tego zażąda, potwierdzenie warunków zmia-
ny powinno być doręczone w formie pisemnej. Dostaw-
ca usług ma obowiązek potwierdzić warunki dokonanej 
zmiany najpóźniej w ciągu miesiąca od jej zlecenia16. 

Jak wynika ze skarg, które trafiają do Konsumenckiego 
Centrum E-porad prowadzonego przez Stowarzyszenie 
Konsumentów Polskich, zmiana warunków umowy często 
jest źródłem sporów między konsumentami i przedsię-
biorcami. 

Często, niestety, wynika to z praktyki celowego wprowa-
dzania konsumenta w błąd. Wprowadzenie w błąd może 
dotyczyć cen bądź zakresu usług (głównie dostawcy usług 
telewizyjnych). Są jednak firmy, które cały model działal-
ności, łącznie z łudząco podobną nazwą, oparły na wpro-
wadzaniu w błąd i podszywaniu się pod innych przed-
siębiorców, czego ofiarą padają przede wszystkim osoby 
w  podeszłym wieku. Dlatego zawsze należy upewnić się 
kim jest podmiot, który przedstawia nam swoją ofertę 
i  dokładnie czytać umowę oraz wszelkie przedstawiane 
dokumenty.

Przed upływem terminu na odstąpienie, „uwolnienie się” 
od umowy jest stosunkowo proste. Po upływie tego ter-
minu sytuacja konsumentów jest już niestety trudniejsza.  
W tym zakresie pozytywne regulacje wprowadziła ustawa 
z  dnia 16 listopada 2012 roku. Przede wszystkim konsu-
menci będą mogli żądać udostępnienia treści oświad-
czenia woli dokonania zmiany umowy czyli, w prakty-
ce – nagrania rozmowy telefonicznej z przedstawicielem 
operatora17. Dotychczas operatorzy mieli wprawdzie 
obowiązek nagrywania i przechowywania tych rozmów 
przez okres 12 miesięcy, nie mieli natomiast obowiązku 
ich udostępnienia abonentom. Obecnie konsument, który 
zostanie w trakcie rozmowy wprowadzony w błąd, będzie 
w korzystniejszej sytuacji, ponieważ będzie mógł uzyskać 
dowód, który pozwoli mu na podjęcie odpowiednich kro-
ków prawnych. 

Inną naganną praktyką, z jaką spotykają się konsumenci 
jest wprowadzanie w błąd co do uprawnień przysługu-
jących abonentowi, który zmienił warunki umowy przez 
telefon czy Internet. Kilku dostawców usług telewizyjnych 
konsekwentnie informuje konsumentów, iż nie mogą oni 
odstąpić od dokonanej na odległość  zmiany warunków 
umowy, gdyż jest to tylko zmiana. Jest to informacja błęd-
na, gdyż uprawnienie to wynika wprost z art. 56 ust. 6 Pra-
wa telekomunikacyjnego, który to przepis dokładnie opi-
suje procedurę dokonywania zmian i wyraźnie wskazuje 
na prawo do odstąpienia od dokonanych zmian.

16 Art. 56 ust. 6a i 6b Prawa telekomunikacyjnego
17 Art. 56 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego
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Wielu konsumentów ma problemy związane z automa-
tycznym przedłużeniem umowy. Często umowy zawierają 
tzw. klauzule prolongacyjne, które stanowią, iż w przypad-
ku niezłożenia przez konsumenta wypowiedzenia w okre-
ślonym terminie, umowa przedłuża się na czas nieokreślo-
ny lub o kolejny okres, np. o kolejne 24 miesiące. 

Należy wyraźnie podkreślić, iż takie klauzule są postano-
wieniami zgodnymi z prawem, o ile nie zastrzegają dla 
złożenia wypowiedzenia rażąco krótkiego terminu i jasno 
określają, na jakich warunkach umowa ulegnie przedłuże-
niu, tak by konsument po przeczytaniu umowy wiedział, 
jakie będą konsekwencje przedłużenia umowy, w szcze-
gólności, na jaki okres zostanie przedłużona i jak to wpły-
nie na cenę usługi. 

Dlatego konsument, który nie chce już korzystać z usług 
danego dostawcy, powinien jeszcze raz dokładnie prze-
analizować umowę najpóźniej na 3 miesiące przed jej 
zakończeniem (3 miesiące przed zakończeniem umowy 
to najdłuższy stosowany w umowach okres, przed rozpo-
częciem którego należy złożyć wypowiedzenie, by uniknąć 
przedłużenia się umowy). 

Brak stosownego wypowiedzenia może spowodować 
przedłużenie umowy – konieczność korzystania z usług 
przez kolejny okres (określony lub nie), często dodatkowo 
po wyższej cenie, co wiąże się zakończeniem okresu pro-
mocyjnego. 

Zmiana miejsca zamieszkania

Kolejną kwestią, która rodzi spory i wątpliwości konsu-
mentów, jest los umowy po zmianie miejsca zamieszkania, 
gdy usługa jest świadczona za pośrednictwem sieci stacjo-
narnej w konkretnym miejscu wskazanym w umowie (do-
tyczy to przede wszystkim usług telefonii stacjonarnej, sta-
łego dostępu do Internetu oraz usług telewizji kablowych). 
Problem pojawia się, gdy konsument zmienia miejsce 
zamieszkania w trakcie trwania umowy, a dostawca usług 
nie ma możliwości świadczenia usług w nowym miejscu 
zamieszkania konsumenta. 

Zazwyczaj konsumenci w takiej sytuacji chcą rozwiązać 
umowę bez ponoszenia kary umownej, na co dostawcy 
nie wyrażają zgody. Niestety należy mieć świadomość, że 
przez zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunika-
cyjnych, dostawca zobowiązuje się do świadczenia usług 
pod określonym adresem, a abonent zobowiązuje się do 
płacenia wynagrodzenia za te usługi. 

Dlatego rozwiązanie umowy z powodu zmiany miejsca za-
mieszkania abonenta jest rozwiązaniem z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi abonent – dostawca w dalszym 

ciągu jest gotów świadczyć usługę pod określonym w umo-
wie adresem. Z tego względu dostawcy przysługuje rosz-
czenie o zapłatę kary umownej w przypadku rozwiązania 
umowy. W takich sytuacjach konsumenci stają przed wybo-
rem: albo zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z umowy 
będą opłacać świadczenie usług pod dawnym adresem do 
końca umowy albo będą musieli  zapłacić karę umowną.

Odmienne, bardziej korzystne regulacje, mogą wynikać 
tylko i wyłącznie z umowy, bądź załączonego do niej re-
gulaminu. 

Reklamacje

Reklamację można złożyć w związku z18: 
 niedotrzymaniem z winy dostawcy usług określonego 

w umowie o  świadczenie usług  telekomunikacyjnych 
terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług,

 niewykonaniem lub nienależyte wykonaniem usługi te-
lekomunikacyjnej,

 nieprawidłowym obliczeniem należności z tytułu świad-
czenia usługi telekomunikacyjne.

Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub 
ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje 
taką możliwość. Ze względów dowodowych najlepsza 
jest forma pisemna lub zgłoszenie ustne z pisemnym po-
twierdzeniem jego przyjęcia przez pracownika operatora. 
Reklamację składaną pisemnie należy przesłać na adres 
wskazany na fakturze lub zanieść osobiście do dowolnego 
punktu obsługującego klientów operatora (a więc również 
do telepunktu, salonu sprzedaży i punktów dealerskich). 
Jeżeli reklamacja składana jest telefonicznie, warto zano-
tować datę i godzinę rozmowy oraz nazwisko konsultanta, 
który przyjął reklamację.

Reklamacja musi określać19:
 kto ją składa (oprócz numeru telefonu należy podać 

nr abonenta);
 czego dotyczy: nieprawidłowego świadczenia usług czy 

wysokości rachunku;
 długość przerwy w świadczeniu usług, jeśli reklamuje-

my awarię lub wyłączenie telefonu;
 jeśli reklamowana jest wysokość rachunku, należy 

wskazać, które rozmowy, czy szerzej połączenia zostały 
nieprawidłowo naliczone; 

 jaką drogą ma nastąpić zwrot należności (trzeba podać 
adres pocztowy lub numer konta);

 jeśli składamy reklamację pisemnie, należy podpisać ją 
własnoręcznie i wpisać datę jej złożenia.

18 § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. 
w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim 
powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. 
nr 226. poz. 2291) zwanego dalej „rozporządzeniem reklamacyjnym”.
19 § 2 rozporządzenia reklamacyjnego



Abonent ma 12 miesięcy na złożenie reklamacji20, a termin 
ten jest liczony od dnia doręczenia faktury, gdy reklamuje-
my jej wysokość, lub od ostatniego dnia miesiąca, w któ-
rym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi teleko-
munikacyjnej, jeśli to wyłączenie telefonu było przyczyną 
reklamacji. Jeżeli więc za połączenia wykonane w lipcu 
faktura zostanie doręczona w grudniu, termin rozpocznie 
bieg dopiero w grudniu.

W piśmie reklamacyjnym warto zażądać zwrotu kosztów 
związanych z billingiem. Jeśli reklamacja zostanie rozpa-
trzona na korzyść konsumenta, operator nie może obcią-
żać go opłatą za wykaz połączeń.

Pracownik przyjmujący osobistą reklamację od konsumen-
ta ma obowiązek pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia. 
Natomiast reklamacja przesłana listem, mailem lub złożo-
na telefonicznie musi zostać pisemnie potwierdzona w ter-
minie 14 dni od zgłoszenia21. Jeśli minęło 14 dni, a abonent 
nie otrzymał potwierdzenia ani odpowiedzi, jest to sygnał, 
że reklamacja nie jest prawidłowo rozpatrywana. W takiej 
sytuacji najlepiej ponowić ją pisemnie, wysyłając listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

Przed złożeniem reklamacji należy zapoznać się z treścią 
umowy bądź regulaminu, by ustalić czy złożenie rekla-
macji zawiesza obowiązek zapłaty spornej kwoty. Jeśli nie, 
należy opłacić sporną kwotę z zastrzeżeniem zwrotu, gdyż 
opóźnienie w płatności może skutkować zablokowaniem 
sygnału.

Operator ma 30 dni na rozpatrzenie złożonej reklamacji 
i udzielenie pisemnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi w tym 
terminie oznacza, że dostawca usług uznał reklamację za 
uzasadnioną. Przy czym nowelizacja z dnia 16 listopada 
2012 rozstrzygnęła, iż 30-dniowy termin jest dotrzymany, 
gdy dostawca usług wyśle odpowiedź przed tym termi-
nem22. Zatem samo otrzymanie odpowiedzi po upływie 
tego terminu nie przesądza o uznaniu reklamacji. Po pozy-
tywnym rozstrzygnięciu operator ma obowiązek zwrócić 
konsumentowi żądane należności lub, jeśli sporna kwota 
nie została zapłacona, skorygować zawyżonych faktur. Na-
leży pamiętać, że zaliczenie nadpłaty na koncie abonenc-
kim na poczet przyszłych płatności może nastąpić jedynie 
na wniosek abonenta. Jeśli abonent chce otrzymać pienią-
dze z powrotem, musi w piśmie reklamacyjnym wskazać 
adres do przekazu lub numer konta bankowego do prze-
lewu.

Jeśli odpowiedź jest negatywna, konsument powinien 
otrzymać ją listem poleconym z uzasadnieniem stanu 
prawnego i faktycznego. Odpowiedź musi zawierać po-

20 § 6 rozporządzenia reklamacyjnego
21 § 5 rozporządzenia reklamacyjnego
22 Art. 106 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego

uczenie o możliwościach dalszego dochodzenia praw. 
Konsument ma prawo zwrócić się z wnioskiem o przepro-
wadzenie mediacji do prezesa Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej:

http://www.cik.uke.gov.pl/sposoby-dochodzenia-rosz-
czen/mediacja

albo do Sądu Polubownego przy UKE

http://www.cik.uke.gov.pl/sposoby-dochodzenia-rosz-
czen/sad-polubowny

Jest to dobra alternatywa wobec długotrwałego postę-
powania przed sądem powszechnym. Jednak warunkiem 
wszczęcia tych postępowań jest niestety zgoda operatora. 
Jeżeli takiej zgody nie będzie, rozstrzygnięcie sporu będzie 
możliwe jedynie przed sądem powszechnym.

Jak wyżej wspomniano, brak odpowiedzi na reklamację 
w terminie 30 dni oznacza, że roszczenia uznaje się za uza-
sadnione. Nie ma potrzeby dalszego udowadniania, że re-
klamacja była słusznie złożona. Dlatego, gdy minie 30 dni 
od złożenia reklamacji, a odpowiedź nie zostanie udzie-
lona, należy pisemnie, listem poleconym, zwrócić się do 
operatora z wezwaniem do zapłaty, wskazując  termin na 
zwrot nadpłaconej kwoty oraz adres pocztowy lub numer 
konta do przelewu. Jeżeli sporna kwota nie była opłacona, 
należy wezwać operatora do wystawienia faktury korygu-
jącej. Jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji wstrzyma-
no dostarczanie sygnału, a następnie uznano reklamację 
konsumenta lub nie udzielono mu odpowiedzi w ustawo-
wym terminie, konsument ma prawo do odszkodowania 
a  ponadto do zwrotu części abonamentu. Te roszczenia 
należy dołączyć do żądania przywrócenia świadczenia 
usług i przesłać listem poleconym za potwierdzeniem od-
bioru na adres operatora.

maja Beca
karol Fiedoruk
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Podstawy prawne

 Ustawa z 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
 Ustawa z 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 Ustawa z 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 

przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjne-

go oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. nr 226. poz. 2291)

o projekcie konsumenckie centrum e-porad
Konsumenckie Centrum E-porad to projekt poradnictwa dla konsumentów świadczonego drogą  e-mailową. Każdy konsument może uzy-
skać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumentow.pl w zakresie dotyczącym relacji łączącej konsumenta 
z przedsiębiorcą. Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

o stowarzyszeniu konsumentów Polskich
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org) jest niezależną, pozarządową organizacją konsumencką, która już od 
1995 roku dba o interes konsumentów w Polsce. SKP udziela porad prawnych, konsultuje nowe przepisy konsumenckie, jest organizato-
rem licznych akcji edukacyjnych, w tym największej konsumenckiej imprezy edukacyjnej w kraju - Targów Wiedzy Konsumenckiej, umoż-
liwia też firmom włączenie „głosu konsumentów”  do swoich umów i uzyskanie certyfikatu Dobra Umowa (www.dobraumowa.org).


