
W temacie op at roamingowych od dnia 15/06/2017 r. przesy am stawki za po czenia  oraz 
informacj . 

Koszty po cze  : 
Po czenia wychodz ce - 5 groszy  
Po czenia odebrane – 0,00 z  
MMS – 4 grosze  
SMS – 3 grosze  
1 Mb Transmisja danych - 4 grosze 

Wprowadzone przez wszystkich operatorów w Polsce zasady "Roam like at home" (ang. ceny 
po cze  za granic  jak w domu) dotycz  wy czenie Klientów indywidualnych oraz dzia alno ci 
gospodarczych.  

Zgodnie z Rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. nr 531/2012 (Dz.U. UE L 
172/10)(„Rozporz dzenie”), op ata za us ugi w roamingu w obr bie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i 
Lichtensteinu (wykonanie po czenia, odebranie po czenia, wys anie SMS, wys anie lub odebranie MMS, 
Pakietowa Transmisja Danych WAP, Internet, Prywatne APN i inne APN-y) wynika z krajowej, jednostkowej 
op aty podstawowej za us ugi do abonentów krajowych sieci komórkowych.  

Polityka Uczciwego Korzystania w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.  

1. Polkomtel stosuje - na podstawie Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 531/2012 z dnia 13 
czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach czno ci ruchomej wewn trz Unii oraz na 
podstawie Rozporz dzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. 
ustanawiaj cego szczegó owe przepisy dotycz ce stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny 
zrównowa onego charakteru zniesienia dodatkowych op at z tytu u detalicznych us ug roamingu oraz 
dotycz cego wniosku, jaki ma obowi zek z  dostawca us ug roamingu na potrzeby tej oceny - Polityk  
Uczciwego Korzystania w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie z nast puj cych 
us ug: wykonywane lub odebrane po czenia g osowe, wysy ane lub odebrane wiadomo ci SMS, transmisja 
danych („Roaming Regulowany”).  

2. W ramach Polityki Uczciwego Korzystania Polkomtel mo e wezwa  Abonenta korzystaj cego z us ug w 
Roamingu Regulowanym do okazania dowodu sta ego zamieszkania w Polsce lub dowodu istnienia innych 
sta ych powi za  z Polsk , wi cych si  z cz st  obecno ci  w Polsce przez d szy czas, w rozumieniu ww. 
rozporz dzenia nr (UE) 2016/2286.  

3. W przypadku nieokazania przez Abonenta na wezwanie Polkomtel ww. dowodu w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym ni  5 dni od dnia otrzymania wezwania, do op at za korzystanie z Roamingu Regulowanego 
Polkomtel dolicza op aty dodatkowe w wysoko ci wskazanej w ust. 7 poni ej. Op aty dodatkowe b  doliczane 
pocz wszy od dnia nast puj cego po dniu, w którym up ywa wyznaczony termin, do dnia nast puj cego po 
dniu przedstawienia przez Abonenta dowodu potwierdzaj cego sta e zamieszkanie w Polsce lub dowodu 
istnienia innych sta ych powi za  z Polsk , wi cych si  z cz st  obecno ci  w Polsce przez d szy czas.  

4. W ramach Polityki Uczciwego Korzystania Polkomtel stosuje mechanizm kontroli w celu stwierdzenia 
niew ciwego lub niestandardowego korzystania z us ug w Roamingu Regulowanym.  

5. Za niew ciwe lub niestandardowe korzystanie z us ug w Roamingu Regulowanym uznaje si :  

1) korzystanie przez Abonenta z Roamingu Regulowanego wykraczaj ce poza okresowe podró e, tj. polegaj ce 
na przewa aj cym korzystaniu przez Abonenta z Roamingu Regulowanego oraz obecno ci Abonenta w 
pa stwach obj tych Roamingiem Regulowanym przez wi cej ni  po ow  4 –miesi cznego okresu obserwacji, 
lub  

2) d ugi okres nieaktywno ci w Polsce karty SIM u ytkowanej g ównie, a nawet wy cznie, w Roamingu 
Regulowanym, lub  

3) aktywowanie i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego Abonenta w ramach Roamingu 
Regulowanego.  



6. W przypadku stwierdzenia niew ciwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego 
Polkomtel jest uprawniony do naliczania dodatkowych op at za us ugi w Roamingu Regulowanym. Abonent 
zostanie poinformowany wiadomo ci  SMS o stwierdzeniu niew ciwego lub niestandardowego korzystania z 
Roamingu Regulowanego i ostrze ony o rozpocz ciu naliczania dodatkowych op at od momentu otrzymania tej 
wiadomo ci, o ile w ci gu 2 tygodni Abonent nie zmieni sposobu korzystania z Roamingu Regulowanego.  

7. Dodatkowe op aty, o których mowa w ust. 6, naliczane b  w wysoko ci:  

0,13 z  netto ( 0,16 z  brutto) za minut  wykonanego po czenia g osowego,  
0,04 z  netto (0,05 z  brutto) za minut  odebranego po czenia g osowego,  
0,04 z  netto (0,05 z  brutto) za wys an  wiadomo  SMS,  
0,03 z  netto (0,04 z  brutto) za wys an  wiadomo  MMS,  
0,03 z  netto (0,04 z  brutto) za ka dy MB transmisji danych.  

8. Polkomtel zaprzestaje stosowania dodatkowych op at, o których mowa w ust. 7, gdy tylko schemat 
korzystania przez Abonenta z Us ug nie b dzie ju  wskazywa  na niew ciwe lub niestandardowe korzystanie z 
Roamingu Regulowanego, na podstawie wska ników, o których mowa w ust. 5.  

9. W przypadku ustalenia, e kilka kart SIM by o przedmiotem zorganizowanej odsprzeda y na rzecz osób 
niezamieszkuj cych w Polsce i nieposiadaj cych z ni  sta ych powi za , wi cych si  z cz st  obecno ci  na jej 
terytorium przez d szy czas, Polkomtel jest uprawniony do skorzystania z proporcjonalnych rodków w celu 
zapewnienia przestrzegania wszystkich warunków Umowy.  

10. Polkomtel informuje Abonenta w Roamingu Regulowanym, bezp atnie poprzez wys anie wiadomo ci SMS, o 
op atach w Roamingu Regulowanym, Polityce Uczciwego Korzystania, w tym o dodatkowej op acie stosowanej 
zgodnie z Polityk  Uczciwego Korzystania. Abonent ma prawo za da  zaprzestania przesy ania wiadomo ci 
SMS, o których mowa powy ej i w ka dej chwili za da  ponownego ich przesy ania.  

Tym samym wszyscy operatorzy w PL dla swoich Abonamentów w pewnym sensie pod pewnymi 
warunkami jak wy ej zapewniaj  korzystanie z us ug komórkowych na tych samych warunkach w 
kraju jak na terenie UE.  

Ograniczenia dla stosowania "Roam like at home" (ang. ceny po cze  za granic  jak w domu) s  
jednak tu bardzo istotne, bowiem daj  operatorom mo liwo  doci ania Abonentów (Klientów 
indywidualnych oraz dzia alno ci gospodarczych) op atami po przekroczeniu pewnych ilo ci us ug.  

Z uwagi na fakt, e powy ej przytoczone mechanizmy tworz  pewnego rodzaju w tpliwo ci, 
dyskomfort oraz realne dodatkowe koszty u ytkowników Zarz d Polkomtel podj  decyzj  by od dnia 
15/06/2017 r. dla wszystkich Klientów Biznesowych, z którymi mamy zawarte Umowy Handlowe 
wprowadzi  jasne i przejrzyste warunki roamingowe, tj.: wprowadzi  sta e bez adnych 
ogranicze /dop at, obni one stawki dla wszystkich rodzajów us ug roamingowych wg parametrów:  

Po czenia wychodz ce - 5 groszy  

MMS – 4 grosze  

1 Mb Transmisja danych - 4 grosze  

SMS – 3 grosze  

Po czenia odebrane – 0,00 z   

Powy sze op aty roamingowe zosta y wprowadzone z automatu dla wszystkich Cenników/ taryf dla 
Klientów Biznesowych i obowi zuj  od 15/06/2017 r. zapewniaj c bardzo niskie i przewidywalne 
koszty ewentualnych podró y roamingowych na terenie UE. 

Niezale nie od podj tej decyzji trwaj  dalsze rozmowy oraz analizy operatorów z Regulatorem rynku 
UKE, wi c ka dy nowy dodatkowy komunikat b dzie dla Pa stwa przekazywany.  


