
ZAKRES ZMIAN DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG  TELEKOMUNIKACYJNYCH 

§ 27  Regulaminu,  regulujący tryb  postępowania  reklamacyjnego 
otrzymuje następujące brzmienie: 

§ 27

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

1) niedotrzymania, z winy Dostawcy usług, określonego w Umowie terminu wykonania Instalacji lub rozpoczęcia świadczenia Usług, 

2) niewykonania lub nienależytego wykonania Usług,

3) nieprawidłowego naliczenia opłat z tytułu świadczonych Usług.

2. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności Dostawcy usług.

3. Reklamacje mogą by

4.  składane do każdej jednostki Dostawcy usług obsługującej Abonenta (dalej  „Jednostka”)  pisemnie (podczas wizyty Abonenta w Jednostce lub za 

pośrednictwem poczty), telefonicznie lub ustnie do protokołu, a także przy wykorzystaniu innych  środków komunikacji elektronicznej, szczególnie 
poczty elektronicznej oraz EBOK.

5. Przyjęcie reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu w Jednostce wymaga potwierdzenia przez Dostawcę usług na piśmie w 

terminie 14 dni od dnia jej złożenia, za wyjątkiem przypadku udzielenia odpowiedzi w tym terminie, z zastrzeżeniem ust. 5.

6. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji, o której mowa w ust. 4, może za zgodą Abonenta nastąpić w formie elektronicznej przy wykorzystaniu środków 

komunikacji  elektronicznej  wskazanych  do  tego  celu  przez  Abonenta  w  Umowie,  reklamacji  lub  osobnym  oświadczeniu,  szczególnie  za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub EBOK.  

7. Przyjęcie reklamacji złożonej elektronicznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Dostawca usług potwierdza za pośrednictwem 

środków porozumiewania na odległość wskazanych w tym celu przez reklamującego, szczególnie poczty elektronicznej lub EBOK. W przypadku 
braku wskazania przez Abonenta adresu poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji  elektronicznej za  pośrednictwem którego chce on 
otrzymać potwierdzenie przyjęcia reklamacji, Dostawca usług potwierdza przyjęcie reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja 
została wysłana lub za pośrednictwem środka komunikacji wykorzystanego przez Abonenta do złożenia reklamacji.   

8. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień jej złożenia oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu Jednostki obsługującej reklamację. 

9. Reklamacja może by

10.  złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usług lub od dnia, w 

którym Usługi zostały nienależycie wykonane lub miały by

11.  wykonane lub od dnia wystawienia Faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usług.

12. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Dostawca usług niezwłocznie powiadamia 

reklamującego.

13. Reklamacja powinna zawierać:

14.1) imię i nazwisko / nazwę oraz adres zamieszkania /siedziby zgłaszającego reklamację;

14.2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego Okresu Rozliczeniowego;

14.3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

14.4) adres Lokalu; 

14.5) przydzielony Abonentowi Login,

14.6) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług lub wykonania Instalacji– w przypadku reklamacji, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1),

14.7) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Umowy lub przepisów prawa – w przypadku żądania ich wypłaty,

14.8) numer konta  bankowego zgłaszającego reklamację lub adres właściwy do wypłaty kwoty, o której mowa w § 25 ust. 1 lub wniosek o jej  

zaliczenie na poczet przyszłych opłat, 

14.9) podpis zgłaszającego reklamację – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

14. W przypadku gdy reklamacja złożona przez Abonenta ustnie albo w formie pisemnej osobiście podczas wizyty Abonenta w Jednostce nie spełnia 

warunków określonych w ust.  10,  upoważniony przedstawiciel  Dostawcy usług,  przyjmując reklamację  jest  zobowiązany,  o  ile  to  konieczne do 

prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania Abonenta o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie 



reklamacji spowoduje pozostawienie jej bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku gdy reklamacja 

złożona w inny sposób aniżeli wynika to ze zdania pierwszego nie spełnia warunków określonych w ust. 10, Jednostka rozpatrująca reklamację, o ile 

uzna to za konieczne do prawidłowego jej rozpatrzenia, wzywa  Abonenta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego 

uzupełnienia,  z  pouczeniem,  że  nieuzupełnienie  reklamacji  spowoduje  pozostawienie  jej  bez  rozpoznania.  Po  upływie  wyznaczonego  terminu 

reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 

15. Dostawca usług rozpatruje reklamacje i w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej złożenia udziela odpowiedzi: 

a) na papierze – w przypadku reklamacji złożonej ustnie do protokołu, telefonicznie lub pisemnie, z zastrzeżeniem lit. c). 

b) w formie elektronicznej wskazanej przez Abonenta do tego celu – w przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, szczególnie poczty elektronicznej lub EBOK, 

c)  w formie elektronicznej wskazanej przez Abonenta w Umowie, reklamacji lub osobnym oświadczeniu – w przypadku reklamacji złożonej ustnie  

do protokołu, telefonicznie lub pisemnie, o ile Abonent wyraził na to zgodę.  

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 lit. b), jeżeli Abonent  nie wskazał adresu poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji elektronicznej 

za  pośrednictwem,  którego  chce  otrzymać  odpowiedź  na  reklamację,  Dostawca  usług  udziela  odpowiedzi  na  reklamację  na  adres  poczty 
elektronicznej, z którego wysłano reklamację lub za pośrednictwem środka komunikacji  elektronicznej, za pośrednictwem którego Abonent złożył  
reklamacje.   

17. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

a) nazwę Jednostki Dostawcy usług i jej adres,

b) informację o dniu złożenia reklamacji,

c)  rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,

d) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie kwoty i terminu wypłaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota 

odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem  Abonenta,

e) pouczenie   o   wyczerpaniu   drogi   postępowania   reklamacyjnego  i   o   prawie  dochodzenia  roszczeń w postępowaniu  sądowym,  a  

w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z 

16 lipca 2004 roku  Prawo  telekomunikacyjne,

f) dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę usług,  z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego 

stanowiska,

g) w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą – w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze. 

18. Reklamujący  ma  prawo  dochodzenia  roszczeń  w  postępowaniu  sądowym  lub  gdy  reklamującym  jest  konsument, dochodzenia  roszczeń w 

postępowaniu  mediacyjnym  prowadzonym przez  Prezesa  Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej,  a  także  przed  stałymi  polubownymi  sądami 
konsumenckimi przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

19. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona.

20. Reklamacja dotycząca złej pod względem technicznym jakości Usług, jest uznawana przez okresowe obniżenie opłaty abonamentowej w zależności 

od stwierdzonych zaniżonych parametrów Usług, chyba że Abonent zażąda ich wypłaty.

21. Szczegółowe zasady reklamacji  reguluje  rozporządzenie Ministra  Administracji  i Cyfryzacji  z  dnia 24 lutego 2014 r.  w sprawie  reklamacji  usługi 

telekomunikacyjnej (Dz. U. 2014 poz. 284).


