
Ogłoszenie 

Od 1 stycznia 2017 roku zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej). Rozporządzenie to ustanawia zasady, których celem 

jest zagwarantowanie równego i niedyskryminacyjnego traktowania transmisji danych  

w ramach świadczenia usług dostępu do Internetu. Modyfikuje ono również związane  

z powyższym celem prawa użytkowników końcowych. 

Dodatkowo, od 10 stycznia 2017 roku zaczynają obowiązywać przepisy ustawy  

o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

W związku z tym wprowadzamy zmiany w dokumentach umownych dotyczących usług,  

z których Państwo korzystacie. Zmiany te nie mają wpływu na zakres Państwa obowiązków 

ani na ceny usług. Akceptacja zmian nie wymaga kontaktu z Operatorem. 

Wprowadzone zmiany związane są bezpośrednio ze zmianą przepisów prawa, tj. wejściem  

w życie odpowiednich przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r., ustanawiającego środki dotyczące dostępu do 

otwartego Internetu oraz zmieniającego 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. 

W związku z powyższym w Regulaminie Świadczenia Usług Internetowych w § 4 dodaje się 

kolejne ustępy o następującej treści, zawierającej proponowane zmiany: 

§ 4 

1. Operator świadczy Usługi 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 
2. Operator świadczy Usługi Internetowe w zakresie istniejących możliwości technicznych.  

W szczególności oznacza to, że: 
a) Operator świadczy usługi oparte na architekturze Fiber To The Home, w której światłowód 

doprowadzony jest do lokalu Abonenta zrealizowaną w technologii punkt-punkt, 
b) Operator świadczy usługi dostępu do Internetu poprzez infrastrukturę światłowodową. 
3. Aktualne informacje, o dostępnych usługach telekomunikacyjnych publikowane są na 

stronie internetowej WWW Operatora. 
4. Operator stosuje środki zarządzania ruchem w Sieci, których celem jest optymalizacja 

jakości Usług Internetowych. Środki zarządzania ruchem zapobiegają osiągnięciu lub 
przekroczeniu pojemności udostępnionego łącza. Środki zarządzania ruchem w Sieci 
zróżnicowane są według obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów oraz nie wpływają 
negatywnie na prywatność Abonenta, w tym ochronę jego danych osobowych. Środkami 
zarządzania ruchem jest jego automatyczne: blokowanie, spowalnianie oraz 
priorytetyzacja.  

5. Operator stosuje ponadto dodatkowe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
integralności Sieci, Usług Internetowych, jak również telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych Abonentów. Środki te są proporcjonalne i uzasadnione oraz zorientowane na 
zapobieganie lub przeciwdziałanie naruszeniom bezpieczeństwa i integralności. 

6. Operator może także stosować inne środki zarządzania ruchem służące zapobieganiu 
grożącym przeciążeniom Sieci, złagodzeniu skutków wyjątkowego lub tymczasowego 
przeciążenia Sieci (w takim przypadku równoważne rodzaje transferu danych są traktowane 
równo) lub środki, które służą zapewnieniu zgodności z dotyczącymi go przepisami prawa, 
orzeczeniami sądowymi lub decyzjami organów publicznych. Środki te stosowane są 
wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów opisanych powyżej.  

7. Nadzwyczajne środki zarządzania ruchem, w przypadku ich zastosowania, mogą wpłynąć 
na jakość usług transmisji danych poprzez obniżenie parametrów jakości usług. 



8. Wielkość dostępnego pakietu danych, o ile został określony i prędkość przesyłania danych 
mają wpływ na korzystanie z Internetu, w tym z treści, aplikacji i usług dostępnych  
w Internecie: 

9. Korzystanie z Internetu, w tym z treści, aplikacji i usług jest lepsze przy większej prędkości. 
Im mniejsza jest prędkość, tym korzystanie z Internetu jest wolniejsze. Ograniczenie 
prędkości może oznaczać brak możliwości korzystania z większości treści, aplikacji lub 
usług dostępnych w Internecie. 

10. Prędkość transmisji danych wpływa na korzystanie z treści, aplikacji i usług  
w następujący sposób: 

a. dostęp do treści może być uzależniony od prędkości transmisji danych np. 
transmisja w czasie rzeczywistym, gry sieciowe w czasie rzeczywistym, dostęp do 
zasobów sieciowych; 

b. korzystanie z aplikacji może wymagać odpowiedniej prędkości transmisji danych np. 
aplikacje wymagające szybkiego przesyłu danych (aplikacje bankowe, aplikacje 
wykorzystujące transmisję wideo); 

c. korzystanie z usług może wymagać odpowiedniej transmisji danych np. usługi 
wykorzystujące transmisje wideo w czasie rzeczywistym lub gry sieciowe. 

12. Jednoczesne korzystanie z usług innych niż usługa dostępu do Internetu może 

spowolnić korzystanie z usługi dostępu do Internetu z uwagi na współdzielenie 

zasobów Sieci. 

13. Wpływ na jakość usług czynników obiektywnych, niezależnych od Operatora lub 

występujących po stronie Abonenta takich, jak rodzaj sprzętu komputerowego, 

interfejsy sieciowe, system operacyjny, rodzaj połączenia z siecią, używane 

przeglądarki internetowe itp. nie stanowi pogorszenia jakości usługi. 

14. Operator będzie informował Abonenta o usługach specjalistycznych oraz wpływie tych 

usług na usługę transmisji danych w warunkach ofert promocyjnych, przewidujących 

takie usługi. 

15. Prędkości transmisji danych (prędkość Usług Internetowych) określone  

w Regulaminach Promocji oraz materiałach marketingowych, są możliwymi do 

osiągnięcia prędkościami pobierania oraz wysyłania danych. Opisane w zdaniu 

poprzednim prędkości są prędkościami deklarowanymi oraz jednocześnie 

prędkościami maksymalnymi. 

16. Zwykle dostępna oraz minimalna prędkość transmisji danych (pobierania oraz 

wysyłania), określona jest jako stosunek tych prędkości do prędkości maksymalnej, 

zgodnie z poniższym: 

- prędkość zwykle dostępna stanowi 70% prędkości maksymalnej; 

- prędkość minimalna stanowi 40% prędkości maksymalnej. 

17. W stosunku do Konsumentów za nienależyte wykonanie Umowy uznamy znaczące  

i stałe lub regularnie powtarzające się odstępstwa od parametrów jakości usługi 

dostępu do Internetu (w tym prędkości), które wskazujemy w warunkach świadczenia 

usług, jeśli zostanie to stwierdzone za pomocą mechanizmu monitorowania 

certyfikowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. 

18. Podstawowym środkiem ochrony dla Abonenta, w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonanie Usług Internetowych przez Operatora, w tym stałych lub 

regularnie powtarzających się rozbieżności przy wykonywaniu usługi transmisji 

danych, jest możliwość złożenia reklamacji w postępowaniu reklamacyjnym. Spory 

pomiędzy Abonentem a Operatorem będą rozstrzygane przed właściwymi sądami 

powszechnymi. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem  

a Abonentem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie zdania 

poprzedniego nie dotyczy sporów, w których stroną jest Konsument, wówczas Sądem 

właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Abonenta. Spory pomiędzy Abonentem 

będącym Konsumentem a Operatorem mogą, za zgodą stron, zostać zakończone 



polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub postępowania przed sądem polubownym przy 

Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej adres strony internetowej Prezesa Urzędu 

komunikacji Elektronicznej: www.uke.gov.pl). Po otrzymaniu od Operatora odpowiedzi 

na reklamację, w której Operator nie uwzględnił roszczeń Abonenta w całości lub w 

części, Abonent ma prawo wedle własnego uznania w dowolnym czasie skierować 

sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub, w przypadku, gdy 

reklamującym jest Konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu 

mediacyjnym (do 9 stycznia 2017 roku), w postępowaniu w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich (od 10 stycznia 2017 r.) lub przed sądem 

polubownym. 

 

http://www.uke.gov.pl/

