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Warszawa 21.11.2020 r. 

Szanowni Państwo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Uprzejmie informujemy, że w związku z art. 14 i art. 76 ust. 4 ustawy z 

dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875 z 

dnia 2020.05.15, „Ustawa Tarcza 3.0”) dokonano nowelizacji ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U.2019.2460 z dnia 2019.12.20, 

„Ustawa Prawo telekomunikacyjne” lub „pt”). W związku z powyższym 

konieczne jest wprowadzenie zmian w Regulaminie świadczenia publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych („Regulamin”). Zgodnie z Ustawą 

Prawo telekomunikacyjne NASK S.A. niniejszym informuje o zmianach 

wprowadzonych do Regulaminu poprzez podanie zmienionego Regulaminu do 

publicznej wiadomości na stronie www.nasksa.pl.  

Jednocześnie informujemy, że Abonent w terminie do dnia 21 grudnia 

2020 roku może doręczyć NASK S.A. pisemne wypowiedzenie umowy   o  

świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub innych usług 

(„Umowa”) oraz w przypadku braku akceptacji w/w zmian do Regulaminu.  

Brak doręczenia NASK S.A. pisemnego oświadczenia Abonenta o 

wypowiedzeniu Umowy w powyższym terminie oznacza akceptację zmian do 

Regulaminu. W przypadku wypowiedzenia Umowy związanej z ulga przyznaną 

Abonentowi,  na warunkach określonych w art. 57 ust. 6 pt, NASK S.A. 

przysługuje zwrot przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość 

za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, ze względu na fakt, 

iż zakres zmian wynika ze zmiany Ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

NASK S.A. zastrzega, że zmiany Umowy oraz prawo ich wypowiedzenia,  

w związku z wprowadzonymi zmianami, nie dotyczą Abonentów, którzy 

wybrali NASK S.A. jako dostawcę usług telekomunikacyjnych w 

postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019.1843 z dnia 

2019.09.27, „ustawa Prawo Zamówień Publicznych”) oraz w postępowaniach 

ofertowych i konkursowych prowadzonych na podstawie przepisów  

szczególnych, innych niż ustawa Prawo Zamówień Publicznych.  

 

 

 
 

 

Załącznik: Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 
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