
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacja o zmianie w roamingu UE od 1 lipca 2022 r. 
 
 
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2022 r. wprowadzamy następujące zmiany w korzystaniu z usług na 
terenie Unii Europejskiej. 
 
1. Obniżamy opłaty: 

a. naliczane po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 

0,01131520 zł za 1 MB (11,59 zł za GB tj. 1024 MB) 

b. za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki 

uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01131520 zł za 1 MB (11,59 zł za GB tj. 

1024 MB) 

c. za połączenie odbierane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie 

Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,02 zł za minutę połączenia 

d. za połączenie wykonane w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie 

Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,12 zł za minutę połączenia 

e. za SMS-a wysłanego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki 

uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,01 zł. 

2. W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu 

międzynarodowym w Strefie Euro. 

a. Limity dla poszczególnych taryf znajdziesz poniżej: 

Oferta promocyjna 
Limit na transmisję danych w roamingu 
międzynarodowym w Strefie Euro od 1 lipca 2022 r. 

#GIGADAJE 7 1,21 GB 

#GIGADAJE, #GIGADAJE Plus 4,31 GB 

#MINI 9 1,55 GB 

#MINI 3 0,52 GB 

#NaSzybko 1,21 GB 

#PełenLuz 3,28 GB 

#BezLimitu 5 GB 

#Najlepiej 6,73 GB 

#DlaMnieSuper 8,46 GB 

#GIGAMAKS, #GIGAMAKS Plus 5,18 GB 

Plan 1 3,28 GB 

Plan 2, Nowy Plan 2* 5 GB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan 3, Nowy Plan 3* 6,73 GB 

Abonament dla każdego 2,42 GB 

Abonament dla każdego 1.0 2,59 GB 

Nowy Plan 2.1_24 5,18 GB 

Nowy Plan 3.1_24 6,90 GB 

Plan2_24M_40GB 5,87 GB 

Plan3_24M_50GB, Nowy Plan 3_50 GB 7,59 GB 
*Nie dotyczy Plan2_24M_40GB, Plan3_24M_50GB, Nowy Plan 3_50 GB. Ilość GB w UE dla tych Ofert została 

podana w oddzielnych wierszach powyższej tabeli. 

3. Wszelkie odniesienia w treści Umowy/Regulaminach świadczenia Usług Telekomunikacyjnych/Cennikach 

do 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 zastępuje się odniesieniami 

do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie 

roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. 

4. Powyższe zmiany obniżają ceny usług telekomunikacyjnych, a dodatkowo wynikają ze zmian przepisów 

prawa tj. wejścia w życie 1 lipca 2022 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 

z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. 

Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

(„Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy 

przyznaliśmy Ci ulgę, możemy dochodzić od Ciebie opłaty specjalnej/kary umownej. Jej wysokość nie 

przekroczy przyznanej Ci ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres 

od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 

 
 


