
 
 

 

Załącznik numer 4 do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

REGULAMIN 

Regulamin udostępniania usług telekomunikacyjnych przez Silesia Pro Sp. z o.o.  

I - Definicje 

Zwroty użyte w Regulaminie: 

1. Silesia Pro - udostępniający, Silesia Pro Sp. z o.o.. 
2. Abonent - Osoba (osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej), która zawarła z 

Silesia Pro Umowę w formie pisemnej. 
3. Cennik - Zestawienie opłat za udostępnione usługi telekomunikacyjne oraz usługi dodatkowe, 

stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy. 
4. Umowa - Umowa o udostępnienie usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych zawarta 

 w formie pisemnej, na podstawie której Silesia Pro zobowiązuje się do udostępniania usług na rzecz 
Abonenta, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Umowy oraz postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

5. Usługi - usługi telekomunikacyjne uprawnionego Operatora publicznego oraz usługi dodatkowe, 
udostępnione przez Silesia Pro na rzecz Abonenta. 

6. Urządzenia abonenckie - urządzenia stanowiące zakończenie łącza telekomunikacyjnego 
zainstalowane w lokalu Abonenta (telefon, telefax, modem itp.). 

7. Obiekt - miejsce udostępnienia usług przez Udostępniającego. 
8. Operator/Operator publiczny - operator wykonujący działalność telekomunikacyjną na podstawie 

koncesji/zezwolenia telekomunikacyjnego. 
9. Publiczna sieć telefoniczna - siec publiczna stosująca techniki komutacji, wymagająca wykorzystania 

zasobów numeracji, zapewniająca między innymi, usługę telefoniczną, transmisję faksów, transmisję 
danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów. Pomiędzy zakończeniami sieci o stałej lokalizacji 
(stacjonarna sieć publiczna) albo pomiędzy zakończeniami sieci o zmiennej lokalizacji, zwaną 
(ruchoma publiczna sieć telefoniczna). 

10. Lokalizacja - miejsce świadczenia usług. 
11. Miesiąc - miesiąc kalendarzowy. 

II - Postanowienia ogólne 

§1 
1. Silesia Pro udostępnia usługi w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, załącznikach  

do Umowy i niniejszym Regulaminie. 
§2 

1. W imieniu Silesia Pro Umowę zawiera upoważniona przez niego osoba. 
2. Przez upoważnioną osobę rozumie się osobę legitymującą się pisemnym pełnomocnictwem wydanym 

przez Silesia Pro, które potwierdza uprawnienia tej osoby do zawierania Umów na rzecz Silesia Pro 
3.  Umowa może być zawarta po należytym udokumentowaniu Udostępniającemu tożsamości Abonenta, 

tj. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
- na podstawie odpisu z właściwego, prawem przewidzianego rejestru oraz dokumentu 
stwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i Regon. 

§3 
1. Wysokość opłat za udostępnione Usługi określa Cennik wydawany przez Silesia Pro. 
2. Cennik udostępniony jest Abonentowi przy zawarciu Umowy. 
3. O zmianach cen Silesia Pro powiadamia swoich Abonentów co najmniej z jednomiesięcznym 

wyprzedzeniem. Nowy cennik będzie dostarczony Abonentowi pocztą lub bezpośrednio za pisemnym 
potwierdzeniem odbioru. Aktualny cennik jest również udostępniany w siedzibie Silesia Pro 
 
 
 

III - Zakres i warunki udostępniania usług 

§4 
1. Silesia Pro, na podstawie niniejszego Regulaminu i Umowy, udostępnia usługi telekomunikacyjne 

określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 
2. Zamówienia na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usług Abonent może składać do Opiekuna 

handlowego, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy. 

§5 
1. Numer urządzenia abonenckiego nadaje Silesia Pro  
2. Numer urządzenia abonenckiego może być zmieniony na życzenie Abonenta, gdy jest to technicznie 

możliwe. 
3. Zmiany numeru urządzenia abonenckiego, Silesia Pro może dokonać tylko w wyjątkowych 

i szczególnie uzasadnionych sytuacjach, jeżeli jest to wynikiem okoliczności, za które Silesia Pro nie 
ponosi odpowiedzialności po uprzednim zawiadomieniu Abonentów o planowanej zmianie numerów 
oraz o ich  nowych numerach, co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem zmiany. 

4. Abonent zobowiązuje się używać urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej 
eksploatacji. 

5. Abonent nie ma prawa do dokonywania samodzielnie napraw i modernizacji Urządzenia Abonenckiego, 
polegających w szczególności na zmianie oprogramowania lub jego konfiguracji, bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Silesia Pro 

6. Abonent zobowiązany jest powiadomić Silesia Pro (Biuro Obsługi Klienta) o wszelkich 
nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzenia Abonenckiego. 

7. Abonent nie może bez zgody Udostępniającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 
podłączyć do Urządzenia Abonenckiego, bezpośrednio lub pośrednio urządzeń nie będących 
 w wyłącznej dyspozycji Abonenta lub użytkowanych przez Abonenta wspólnie z osobami trzecimi. 

8. W przypadku instalacji przez Udostępniającego, na potrzeby Usługi Urządzeń Abonenckich, Abonent 
zapewni Udostępniającemu wstęp na teren Abonenta oraz zapewni dostęp do niezbędnych  
do przeprowadzenia instalacji i testów miejsc Abonenta, w szczególności miejsc, w których będą 
zainstalowane Urządzenia Abonenckie. Abonent zobowiązany jest do udostępniania miejsc instalacji 
na wniosek Udostępniającego, w szczególności w celu usunięcia Awarii. 

9. Abonent zobowiązuje się powiadomić Udostępniającego o trwałym opuszczeniu lokalu, w którym 
znajduje się Urządzenie Abonenckie. 

10. Po zakończeniu okresu trwania Umowy Abonent obowiązany jest zwrócić Silesia Pro Urządzenie 

Abonenckie na swój koszt. 
11. Silesia Pro zapewnia gotowość służb technicznych do usunięcia awarii od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00-18:00 
12. Pod warunkiem udostępnienia przez Abonenta urządzeń i łączy, Silesia Pro przystąpi do usuwania 

awarii w czasie gotowości służb technicznych, o którym mowa w pkt 11, w terminie 4 godzin od chwili 
zgłoszenia awarii przez Abonenta. 

13. Silesia Pro ze względu na sposób świadczonej usługi nie ma możliwości realizacji przeniesienia 
Numeru do innego Operatora z przyczyn leżących po stronie systemu teleinformatycznego.  

14. Silesia Pro zapewnia: 
 a. swoim Abonentom będącym użytkownikami końcowymi w rozumieniu Ustawy bezpłatne połączenia 
z numerami alarmowymi; 
 b. kierowanie połączeń telefonicznych do numerów alarmowych 112, 997, 998, 999 oraz pozostałych 
numerów alarmowych zgodnie z obowiązującymi przepisami do właściwego terytorialnie 
wojewódzkiego centrum powiadamiania albo centrum powiadamiania ratunkowego oraz połączeń do 
innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do 
niesienia pomocy. 

15. O ile Umowa lub Regulaminy nie wskazują inaczej, Silesia Pro nie przewiduje ograniczeń w dostępie 
lub korzystaniu z usług i aplikacji. 

 

IV – Bezpieczeństwo i integralność sieci 
 

§6 
1. W związku ze świadczonymi usługami, Silesia Pro podejmuje środki techniczne i organizacyjne  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci, usług, oraz przekazu komunikatów, 
uwzględniając stopień ryzyka, najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne oraz koszty 
wprowadzenia tych środków. Ponadto Silesia Pro informuje Abonentów o wystąpieniu szczególnego 
ryzyka naruszenia bezpieczeństwa sieci wymagającego podjęcia środków wykraczających poza 
środki techniczne i organizacyjne podjęte przez Silesia Pro, a także o istniejących możliwościach 
zapewnienia bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach. Informacja taka może być przekazana 
drogą elektroniczną lub poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. 

2. W celu realizacji obowiązku wskazanego w ust. 1, Silesia Pro może podjąć środki zmierzające  
do lub powodujące:  
a. eliminację przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu sieci lub usług, lub 
 b. przerwanie lub ograniczenie świadczenia usługi telekomunikacyjnej na zakończeniu sieci,  
z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci lub usług.  

3. Silesia Pro może informować innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i podmioty zajmujące się 
bezpieczeństwem teleinformatycznym o zidentyfikowanych zagrożeniach, o których mowa w ust. 1. 
Informacja może zawierać dane niezbędne do identyfikacji oraz ograniczenia zagrożenia. 

4. Silesia Pro sprawdza i mierzy jakość Usług, oraz porównuje tak zebrane dane z danymi 
historycznymi, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług, zapewnienia bezpieczeństwa 
 i integralności sieci, w tym aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza. Umowa 
lub odrębne regulaminy mogą przewidywać wprowadzanie lub korzystanie z odrębnych procedur 
dotyczących czynności określonych w zd. pierwszym.  

 

V-  Odpowiedzialność i zawieszenie usług  

 
§7 

1. Abonent zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób nienaruszający powszechnie 
obowiązującego prawa, a także w sposób niepowodujący zakłóceń pracy urządzeń lub sieci 
administrowanych przez Operatora, w szczególności Abonentowi nie wolno dostarczać treści o 
charakterze bezprawnym w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: 
a. niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy w przypadku, gdy Abonent nie 

dopełnił swojego zobowiązania wynikającego z Regulaminów, Cennika, lub umowy, oraz 
jedynie w zakresie, w jakim niedopełnienie przez Abonenta takiego zobowiązania miało wpływ 
na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Operatora,  

b. niedostosowanie, nieprawidłowe funkcjonowanie lub wady urządzeń innych niż urządzenia 
abonenckie (ani za skutki takich wad), w tym za działanie szkodliwego oprogramowania. 
Ponadto Operator nie dokonuje naprawy, regulacji lub adaptacji tych urządzeń, o ile Strony nie 
postanowią inaczej, 

c. działania osób trzecich w sieci (także w sieci Internet), o ile na działania takich osób nie miał 
wpływu, 

d. za skutki korzystania lub niekorzystania przez Abonenta z usług,  
e. za udostępnienie (oraz jego skutki) przez Abonenta usług osobom trzecim,  
f. działania Abonenta w sieci, w tym w sieci Internet,  
g. treść materiałów dostępnych w sieci, w tym sieci Internet, o ile Operator ich sam tam nie 

umieścił, 
h. skutki zawieszenia usług lub rozwiązania umowy, jeśli działanie takie było uprawnione na mocy 

umowy, Regulaminów lub powszechnie obowiązującego prawa, 
i. niezabezpieczenie przez Abonenta urządzeń wykorzystywanych do korzystania z usługi, a w 

zakresie urządzeń abonenckich – za niezabezpieczenie ich w zakresie przewidzianym 
Regulaminami, umową lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa,  

j. utratę danych przez Abonenta lub danych Abonenta, chyba, że Operator na mocy wyraźnego 
porozumienia Stron lub z mocy prawa był zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa tych 
danych,  

k. naruszenia prawa przez Abonenta i osoby, za które Abonent odpowiada. 
3. Odpowiedzialność Operatora z tytułu utraconych korzyści Abonenta jest wyłączona. 
4. Postanowienia ust. 2-3 nie dotyczą szkód wyrządzonych przez Operatora umyślnie. 
5. Operator, po uprzednim wezwaniu Abonenta do dopełnienia obowiązku, ma prawo zawiesić 

świadczenie usług (w całości lub w części) Abonentowi, jeżeli Abonent: 
 a.  opóźnia się z zapłatą całości lub części jakiejkolwiek należności na rzecz Operatora przez 

okres dłuższy niż 30 dni od daty wymagalności, lub; 
 b.  podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług 

przez innych użytkowników sieci operatora lub innych sieci, lub; 
 c.  w przypadku usług transmisji danych (także związanych z dostępem do Internetu) – rozsyła 

wirusy, rozsyła niezamówione informacje, podejmuje działania mające na celu uzyskanie 
nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych, danych lub oprogramowania bądź 
też dokonuje zmian, usuwa lub dodaje jakiekolwiek zapisy do informacji osób trzecich bez ich 
zgody, lub; 

d.  narusza prywatność lub dobra osobiste innej osoby korzystającej z usługi, lub  
 



 
 

e.  wykorzystuje usługę do celów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, lub 
f.  udostępnia treści niezgodne z przepisami prawa, np. o charakterze obraźliwym, rasistowskim, 

pornograficznym, lub  
g.  korzysta z usługi za pomocą urządzeń niespełniających wymagań określonych przez 

obowiązujące przepisy, lub  
h.  nie złoży, w terminie wskazanym przez Operatora, żądanego zabezpieczenia, lub  
i.  podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące 

mieć wpływ na jej wykonywanie, lub 
j.  uniemożliwia przedstawicielom Operatora wymianę urządzenia abonenckiego w 

wyznaczonym przez Operatora terminie, bądź też nie umożliwia dostępu do urządzenia 
abonenckiego znajdującego się w lokalizacji Abonenta, jak również utrudnia prowadzenie 
Planowanych Prac lub usunięcie awarii (w tym Awarii Uznanej), lub k. w inny sposób narusza 
postanowienia Regulaminów, Umowy lub inne warunki świadczenia usług. 

6.  Operator nie będzie zobowiązany do usuwania awarii innych niż Awarie Uznane (zdefiniowane w 
umowie), o ile Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej.  

7.  W przypadku, gdy dana awaria lub usterka wystąpiła po stronie Abonenta (w szczególności w 
infrastrukturze Abonenta), a Operator podjął działania zmierzające do zdiagnozowania lub usunięcia 
takiej awarii lub usterki, wówczas Abonent zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich kosztów 
związanych z takim działaniem Operatora. Powyższe obejmuje także nieuzasadnione wezwania 
serwisowe. 

 

VI - Zobowiązania Abonenta 

§8 
1. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy. 
2. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat przewidzianych Regulaminem i 

obowiązującym aktualnie Cennikiem. 
3.  Abonent zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Silesia Pro o każdej zmianie adresu 

do doręczeń lub innych danych Abonenta określonych w Umowie. 
4. Abonent zobowiązuje się do nie instalowania jakichkolwiek urządzeń (gdziekolwiek w Obiekcie lub poza 

Obiektem lub na sieci telekomunikacyjnej służącej do świadczenia usług przez Silesia Pro a 
znajdującej się w Obiekcie), wpływających lub mogących wpływać w jakikolwiek niekontrolowany 
sposób lub powodujących utrudnienia w kontroli ruchu telekomunikacyjnego. Postanowienia zdania 
poprzedzającego dotyczą w szczególności takich urządzeń jak dialery i inne urządzenia do transmisji 
danych. 

5.  Abonent jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich stacji roboczych podłączonych do sieci Silesia 
Pro programami antywirusowymi na swój koszt. 

VII- Opłaty 

§9 
1. Abonent jest zobowiązany do uiszczania opłat, określonych w Cenniku w terminie do 14 dni (czternastu) 

od dnia wystawienia faktury VAT. 

§10 
1. Opłaty i należności uiszczane są na podstawie faktur VAT wystawianych przez Silesia Pro zgodnie z 

obowiązującym Cennikiem. 
§11 

1. Faktury VAT wystawiane są w cyklu miesięcznym do szóstego dnia każdego miesiąca, w odniesieniu 
 do abonamentu internetowego, oraz do dwudziestego trzeciego dnia każdego miesiąca w odniesieniu 
 do pozostałych opłat, w tym za abonament telefoniczny, inne opłaty stałe, rozmowy telefoniczne oraz 
 billing. 
2. W fakturach VAT wykazuje się: 

a. opłaty za usługi wykonane w okresach wykazanych w fakturach VAT, 
b. opłaty za dodatkowe świadczenia wykonane w okresach wykazanych w fakturach VAT, 
c. kwoty naliczonego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§12 

1. Faktury VAT są doręczane za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do Abonenta, za pisemnym 
poświadczeniem odbioru. 

2. Fakturę VAT należy uregulować przelewem bankowym na konto Silesia Pro wskazane na fakturze 
VAT. 

3. Nieotrzymanie rachunku nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania należności za dany okres 
rozliczeniowy, po otrzymaniu faktury. 

4. Udostępniający zastrzega sobie prawo do wystawienia rachunków za inne okresy rozliczeniowe, niż 
miesięczne. 

 
5. Zgłoszenie przez Abonenta w formie pisemnej reklamacji, co do wysokości faktury VAT nie zwalnia 

Abonenta z obowiązku uregulowania opłat wynikających z faktury VAT. 
 

§13 
1. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat pobiera się odsetki ustawowe. 
2. Odsetki należą się za czas opóźnienia, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w 

którym upłynął termin zapłaty faktury VAT. Odsetki nalicza się w dniu zapłaty (w dniu wpływu na 
rachunek Silesia Pro) przez Abonenta zaległej należności (częściowej lub całkowitej) licząc stan 
przeterminowania od dnia wyznaczonego jako termin płatności. 

3. W przypadku gdy opłaty nie zostały uregulowane w całości, podstawę naliczenia odsetek stanowią 
kwoty uiszczone po terminie zapłaty. 

4. Kwota należnych odsetek i podstawa ich naliczenia wykazywana będzie odrębnym dokumentem 
finansowym. 

5. Nieuregulowanie należności przez Abonenta w wysokości i w terminie wskazanym na rachunku, 
upoważnia Udostępniającego do ograniczenia lub 1. zawieszenia świadczenia usług . 

6. W przypadku nieuregulowania należności bądź rażącego naruszenia umowy ,  Silesia Pro może: 
a.  ograniczyć świadczenie usług telekomunikacyjnych, (nie będących usługami powszechnymi), 

utrzymując świadczenie usług nie powiększających ,zadłużenia Abonenta, w tym 
przekazywanie połączeń do Abonenta lub połączenia nieodpłatne jeżeli Abonent pozostaje w 
zwłoce z płatnością , należności za wykonanie usług telekomunikacyjnych przez okres dłuższy, 
niż 14 dni, 

b.  ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług telekomunikacyjnych jeśli Abonent uporczywie 
narusza warunki niniejszego Regulaminu lub Umowy ,albo podejmuje działania utrudniające 
lub uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych,  
w szczególności: podał nieprawdziwe informacje lub przedstawił fałszywe dokumenty 

niezbędne do zawarcia Umowy, 
c.  wykorzystuje sieć telekomunikacyjną lub świadczone usługi przez Udostępniającego do celów 

niezgodnych z prawem, 
d.  utracił tytuł prawny do zainstalowania urządzenia końcowego w miejscu  przez siebie 

wskazanym. 

VIII- Reklamacje 

§14 
1. Abonent korzystający z Usług, kwestionujący ich jakość lub wysokość 

naliczonych przez Silesia Pro (z tytułu tych usług) opłat, może wnosić reklamacje. 
2. Przedmiotem reklamacji może być w szczególności: 

a. Niedotrzymanie z winy Silesia Pro określonego w umowie o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia 4. świadczenia tych usług, 

b. wykonanie usługi z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie i Umowie zawartej z 
Abonentem, 

c. zła pod względem technicznym jakość usług, 
d. nieprawidłowo naliczona przez Silesia Pro wysokość opłat. 

3. Silesia Pro nie odpowiada za przerwy w dostępie do usług spowodowane wyłącznie przyczynami od 
niego niezależnymi, a w szczególności zaistniałych po stronie operatora publicznego. 

4. Silesia Pro nie ponosi odpowiedzialności za problemy i koszty związane z niewystarczającą jakością 
łączy telekomunikacyjnych publicznej  sieci telekomunikacyjnej. 

§15 
1. Reklamacje należy zgłaszać Udostępniającemu:   

  
a. pisemnie - osobiście podczas wizyty reklamującego w siedzibie Silesia Pro lub listownie pod 

adres: ul. Juliusza Ligonia 1, 40-036  Katowice  
b. W formie elektronicznej na adres: biuro@silesiapro.pl 
c. Ustnie - telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty reklamującego w siedzibie 

Silesia Pro 
§16 

1. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia pierwszego okresu 
rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej lub od 
dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia 
faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi 
telekomunikacyjnej. 

2. Silesia Pro jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji Usług przez okres co najmniej 
trzech lat od ostatniego dnia miesiąca w którym 4. realizowano usługi. 

 
§17 
  

1.  Reklamacja powinna zawierać dane Abonenta (nazwa, adres siedziby); określenie przedmiotu 
reklamacji, reklamowanego okresu, okoliczności uzasadniających reklamację; przydzielony 
Abonentowi numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany przez Silesia Pro 
lub adres miejsca zakończenia sieci; w przypadku reklamacji terminu uruchomienia usług - datę 
zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi; wysokość kwoty 
odszkodowania lub innej 

§18 
 
1 .  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. 

należności wynikających z Umowy lub przepisów prawa - w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty; 
numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich 
na poczet przyszłych płatności; podpis reklamującego - gdy reklamacja jest składana pisemnie. 

2.  W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 1, jednostka Silesia 
Pro rozpatrująca reklamację, o ile uzna to za konieczne, niezwłocznie wzywa Abonenta do jej 
uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że 
nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia. 

 
§19 

1.  Silesia Pro jest obowiązany rozpatrzyć wyczerpująco i wnikliwie okoliczności faktyczne i prawne danej 
reklamacji. 

 
§20 

1. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej, Silesia Pro w terminie 14 dni od złożenia 
reklamacji potwierdza jej przyjęcie. 

2. W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez Abonenta w siedzibie Silesia Pro, jej przyjęcie jest 
potwierdzane niezwłocznie przez osobę przyjmującą reklamację. 

3. Silesia Pro udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 
4. Silesia Pro na reklamację złożoną pisemnie udziela odpowiedzi w formie pisemnej, chyba że Abonent 

wyrazi w reklamacji, Umowie lub odrębnym oświadczeniu zgodę na otrzymanie odpowiedzi drogą 
elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej. 

5. Silesia Pro na reklamację złożoną drogą elektroniczną udziela odpowiedzi w formie elektronicznej na 
wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej. Jeśli reklamujący nie wskaże adresu poczty 
elektronicznej, Silesia Pro udziela odpowiedzi na adres, z którego reklamacja została wysłana. 

§21 
1. W razie niemożności korzystania z Usług udostępnianych przez Silesia Pro z przyczyn od niego 

zależnych za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi telefonicznej płatnej okresowo, Abonentowi 
przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień o ile przerwa w dostawie 
usług jednorazowo przekroczy 36 godzin. 

2. W przypadku spadku szybkości transmisji danych w ramach świadczonej usługi dostępu do Internetu 
o ponad 30% utrzymującej się 1 dzień lub dłużej Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty 
abonamentowej za dostęp do Internetu za każdy dzień spadku szybkości. 

3. W przypadku uchybienia przez Silesia Pro terminowi podłączenia usług, o którym mowa w § 1, 
Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za 
każdy dzień uchybienia terminowi. Odszkodowania, opisane w pkt. 1 - 3 będą przyznawane po 
zakończeniu postępowania reklamacyjnego i rozliczane z zobowiązaniami Abonenta z tytułu 
świadczenia Usług przez Silesia Pro w następnym okresie rozliczeniowym. 

 
§22 



 
 

1. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Abonent może wnieść odwołanie do 
wskazanej jednostki odwoławczej za pośrednictwem jednostki rozstrzygającej reklamację - 
Biura Obsługi Klienta) w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację. 
Jednostka rozstrzygająca w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania może: 
a. zmienić rozstrzygnięcie, 
b. przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy jednostce odwoławczej. Jednostka 

odwoławcza w terminie 30 dni od daty otrzymania rozpatruje odwołanie i udziela 
odpowiedzi wraz z pouczeniem o wyczerpaniu drogi reklamacyjnej i prawie wystąpienia 
na drogę sądową w postępowaniu cywilnym. 

 
 

IX- Postanowienia dodatkowe i końcowe 

 
§23 

1. Silesia Pro zastrzega sobie prawo dochodzenia od Abonenta niezapłaconych należności nawet 
pomimo rozwiązania z nim Umowy. 

2. Silesia Pro przechowuje dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego 
wykonywane jest połączenie (modem do Internetu, gniazdo telefoniczne, do którego można podłączyć 
telefon). 

3. Silesia Pro umieszcza dane Abonenta w spisie abonentów, który jest aktualizowany nie rzadziej niż 
co dwa lata i udostępniany Abonentowi na wniosek Abonenta po cenie uwzględniającej koszty. 

4. Połączenia generujące podwyższone opłaty (0300, 0400 itp.) zostają zablokowane z chwilą 
podpisania Umowy. Odblokowanie następuje bezpłatnie na wniosek Abonenta. 

5. Na stronie internetowej Silesia Pro www.silesiapro.pl publikowane są informacje o zagrożeniach 
związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i 
danych osobowych. 

 
§24 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.  

 
 
 

 
 


