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__________________________________________________________________________________________ 

CZĘSTOCHOWA, 15.11.2021 r. 



 

Częstochowa, dn. 15.11.2021 r. 
 
 

Szanowni Państwo, 
 

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”, jako Dostawca usług telekomunikacyjnych informuje, że z dniem 
1 stycznia 2022 r. zmienią się zapisy w następujących dokumentach dla usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci 
spółdzielni: 
 

 Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci CSM "Nasza Praca", 

 Umowa o świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM "Nasza Praca" – czas nieokreślony, 

 Umowa o świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM "Nasza Praca" – czas określony 18-mcy, 

 Aneks do Umowy o świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM "Nasza Praca" – Multiroom, 

 Umowa o świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM "Nasza Praca" – pakiet BIAŁY, 

 Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu w sieci CSM "Nasza Praca" – czas nieokreślony, 

 Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu w sieci CSM "Nasza Praca" – czas określony 18-mcy, 

 Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci CSM "Nasza Praca" – telewizja cyfrowa, 

 Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci CSM "Nasza Praca" – Internet, 
 

Wzory wykazanych powyżej dokumentów przekazujemy w załączeniu. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Regulamin i wzory 
umów zostały dostosowane do obowiązujących przepisów prawa.  
 

Wprowadzane zmiany obejmują również zwiększenie opłat miesięcznych dla usług telewizyjnych, które z dniem 1 stycznia 2022 r.                 
dla poszczególnych pakietów będą wynosiły odpowiednio: 
 

Nazwa pakietu Abonament 

„A” 16,00 zł 

„C” 46,00 zł 

„D” 56,00 zł 

BIAŁY 16,00 zł 

BRĄZOWY 46,00 zł 

SREBRNY 56,00 zł 

ZŁOTY 66,00 zł 

PLATYNOWY 76,00 zł 

STARTOWY 66,00 zł 

PODSTAWOWY 76,00 zł 

MULTIROOM  (odbiór na kolejnym odbiorniku TV) 10,00 zł (bez zmian) 
 

 
Informujemy, że w związku z wprowadzanymi zmianami przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi 
telekomunikacyjnej lub zmiany na inny pakiet – nieodpłatnie, pisemnie do dnia 31 grudnia 2021r., a Dostawcy usług nie przysługuje 
zwrot ulgi. 
 

Regulamin, cenniki opłat, wykazy pakietów, wykaz programów telewizyjnych prezentowane są na stronie internetowej 
www.tvknaszapraca.pl oraz dostępne w Zakładzie Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 
68/76. 
 

W przypadku pojawienia się ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 34-361-25-32 lub email: 
dtv@csmnp.com.pl.  
 

Z poważaniem 

 



Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci 
CSM „Nasza Praca” 

 
1. Postanowienia ogólne. 
Definicje użyte w Regulaminie oznaczają: 

 Abonament –  miesięczna opłata ponoszona przez abonenta w wysokości 
określonej w Cenniku z tytułu świadczenia usług przez dostawcę usług; 

 Abonent – podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych zawartej z Dostawcą usług; 

 Awaria – nieplanowana jako przerwa z konieczności prowadzenia prac 
konserwacyjnych, ani nie spowodowana działaniem siły wyższej wada sieci 
telekomunikacyjnej uniemożliwiająca abonentowi korzystanie z usług; 

 Cennik –  zestawienie cen za świadczone usługi telekomunikacyjne przez 
dostawcę usług, stanowiący integralną część umowy;  

 Dostawca usług –  Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza 
Praca” z siedzibą przy ul. Okólnej 113A w Częstochowie prowadząca 
działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci 
telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących i świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych, uprawniona do świadczenia usług 
telekomunikacyjnych; 

 Gniazdo abonenckie – urządzenia Dostawcy usług stanowiące 
zakończenie sieci telekomunikacyjnej, zainstalowane w Lokalu Abonenta, 
umożliwiające podłączenie Urządzeń abonenckich i Urządzeń Dostawcy 
usług; 

 Gniazdo dodatkowe – drugie lub następne gniazdo abonenckie; 

 Lokal – nieruchomość lub jej część (budynek lub lokal), w której 
Zamawiający zamierza korzystać z Usług Dostawcy usług lub w której 
zgodnie z Umową zlokalizowane jest Zakończenie sieci. 

 Okres rozliczeniowy –  okres, za który dokonywane są rozliczenia 
należności abonenta wobec Dostawcy usług z tytułu świadczenia usług 
telekomunikacyjnych, wynosi jeden miesiąc kalendarzowy; 

 Opłata aktywacyjna – opłata za jednorazowe czynności niezbędne do 
aktywacji usługi wnoszona na rzecz Dostawcy usług szczegółowo 
określona w Cenniku;  

 Opłata przyłączeniowa – opłata za jednorazowe prace i czynności w 
Lokalu niezbędne w celu przyłączenia Abonenta do Sieci w celu 
umożliwienia Dostawcy usług świadczenie usług telekomunikacyjnych na 
rzecz Abonenta wnoszona na rzecz Dostawcy usług szczegółowo 
określona w Cenniku;   

 Pakiet – określona w Cenniku grupa Usług lub Programów dostępnych na 
danym terenie, objęta jednym Abonamentem; 

 Programy – programy telewizyjnego lub radiowe; 

 Protokół odbioru technicznego – dokument, w którym Abonent pisemnie 
potwierdza prawidłowy montaż, podłączenie do sieci i sprawne 
funkcjonowanie urządzeń przekazanych przez Dostawcę usług; 

 Regulamin –  niniejszy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 
w sieci CSM „Nasza Praca”; 

 Sieć – sieć telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 
Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm., dalej jako: 
Prawo telekomunikacyjne), będąca własnością Dostawcy usług bądź 
będąca w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego; 

 Siła wyższa – zdarzenie, którego wystąpienia nie można było przewidzieć 
ani jego skutkom zapobiec przy dołożeniu należytej staranności; 

 Świadczenie usług telekomunikacyjnych – wykonywanie usług za 
pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub 
sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi 
telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług; 

 Tytuł prawny – prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, 
własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do 
lokalu użytkowego, najem lub inny stosunek prawny potwierdzający 
możliwość wykonania zobowiązania wobec Dostawcy usług; 

 Umowa – zgodne oświadczenie woli Abonenta i Dostawcy usług zawierane 
w formie pisemnej, na mocy którego Dostawca usług zapewni Abonentowi 
odpłatne świadczenie usług telekomunikacyjnych, określające wzajemne 
uprawnienia i obowiązki stron; 

 Urządzenia abonenckie – urządzenia, które nie stanowią własności 
Dostawcy usług, zainstalowane w lokalu Abonenta, umożliwiające 
korzystanie Abonentowi z usług telekomunikacyjnych (m.in. odbiornik 
telewizyjny, radiowy, komputer, aparat telefoniczny, konsola do gier); 

 Urządzenia dostawcy usług (sprzęt) – urządzenia zainstalowane przez 
Dostawcę usług, wchodzące w skład Sieci i niezbędne do świadczenia 
usługi, pozostające własnością lub w dyspozycji Dostawcy usług przez 
okres obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu (m.in. 
gniazda, kable, rozgałęźniki, modemy kablowe, terminale multimedialne); 

 Usługa – usługa świadczona przez Dostawcę usług polegająca na 
dostarczaniu do Lokalu Abonenta usługi Telewizji kablowej, albo Usługi 
dostępu do Internetu w lokalu za pośrednictwem Sieci stacjonarnej; 

 Telewizja kablowa – Usługa telewizji analogowej lub Usługa telewizji 
cyfrowej; 

 Usługa telewizji analogowej – dostarczanie Programów metodą transmisji 
sygnału telewizyjnego lub radiowego w postaci sygnału analogowego; 

 Usługa telewizji cyfrowej – dostarczanie Programów metodą transmisji 
sygnału telewizyjnego lub radiowego w postaci sygnału cyfrowego; 

 Usługa dostępu do Internetu – zapewnienie transmisji danych, w tym 
dostępu do Internetu za pośrednictwem Sieci stacjonarnej. 

 Usterka – wada sieci, która nie uniemożliwia całkowicie świadczenia usług 
przez dostawcę usług; 

 Wykaz programów – uporządkowana lista programów rozprowadzanych w 
sieci przez Dostawcę usług. 

 Zakończenie sieci – Sieć (instalacja) w lokalu Abonenta, zakończona 
Gniazdem abonenckim umożliwiająca podłączenie sprzętu i korzystanie z 
Usług; 

 Zamawiający – podmiot ubiegający się o zawarcie Umowy z Dostawcą 
usług. 

 
2. Warunki umowy. 
2.1. Umowa zostaje zawarta z Zamawiającym w formie pisemnej na czas 
nieokreślony lub czas określony wskazany w Umowie, zgodnie z warunkami 
określonymi w Umowie i Regulaminie. Zawarcie Umowy następuje po 
spełnieniu przez Zamawiającego wymogów określonych w Umowie i 
Regulaminie. 
2.2. Umowę w imieniu Dostawcy usług zawiera osoba upoważniona przez 
Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza  Praca”. 
2.3. Zamawiający może zawrzeć Umowę osobiście lub przez należycie 
umocowanego pełnomocnika w formie pisemnej w biurze Dostawcy usług w 
Zakładzie Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” przy ul. Dekabrystów 
68/76 w Częstochowie. 
2.4. Dostawca usług może uzależnić zawarcie Umowy od podania przez 
Zamawiającego będącego osobą fizyczną następujących danych : imię, 
imiona, nazwisko, adres zamieszkania (instalacji łącza) oraz adres 
korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania, numer PESEL 
– w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, albo nazwę, serię i 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca, który nie jest 
obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej (numer 
paszportu lub karty pobytu). 
2.5. Dostawca usług może uzależnić zawarcie Umowy od podania przez 
Zamawiającego niebędącego osobą fizyczną następujących danych:  nazwa, 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
potwierdzenia nadania numeru REGON oraz NIP, odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego, lub innego właściwego rejestru. 
2.6.Dostawca usług może uzależnić zawarcie Umowy od: 
a) dostarczenia przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających 
możliwość wykonania zobowiązania wobec Dostawcy usług  wynikającego z 
Umowy; 
b) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Zamawiającego wynikającej z 
danych będących w posiadaniu Dostawcy usług lub udostępnionych mu przez 
biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w Ustawie z dnia 9 
kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 389 ze zm.). Dostawca usług 
powiadamia Zamawiającego o wystąpieniu takiego zastrzeżenia. 
2.7. Ponadto Dostawcy usług przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy 
jeżeli: 
       a) Zamawiający posługuje się dokumentami uszkodzonymi lub 
budzącymi wątpliwość co do ich autentyczności lub kompletności;   
       b) Zamawiający lub inna osoba korzystająca z Lokalu zalega z opłatami 
na rzecz Dostawcy usług; 
       c) wcześniejsza Umowa o świadczenie Usług została rozwiązana w 
związku z zaleganiem przez Zamawiającego lub przez inną osobę 
korzystającą z Lokalu z opłatami lub ze względu na naruszenie postanowień 
Umowy/regulaminu; 
       d) w zakresie Usług telewizji kablowej – Lokal jest budynkiem 
publicznym, obiektem gastronomicznym, częścią wspólną budynku, 
zajazdem,     
           hotelem, motelem, domem gościnnym, internatem lub innym 
miejscem, które ze względu na swój charakter jest dostępne dla większej,         
           nieograniczonej lub ograniczonej grupy osób.  
2.8. Przez zawarcie umowy Dostawca usług zobowiązuje się świadczyć 
usługę za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej zgodnie z Umową i 
Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania 



płatności oraz do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu. 
2.9. Dostawca usług rozpoczyna świadczenie usług telekomunikacyjnych nie 
wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez Zamawiającego 
danych określonych w pkt. 2.4. i 2.5. 
2.10. Abonent jest zobowiązany do poinformowania Dostawcy usług w 
terminie 7 dni o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego, 
zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu Umowy, o 
utracie przysługującemu mu lub osobie, która udzieliła mu zgody na zawarcie 
Umowy tytułu prawnego do Lokalu, lub zmianie innych danych niezbędnych 
dla zgodnego z Umową świadczenia usług w celu umożliwienia Dostawcy 
usług doręczenia korespondencji. 
2.11. Warunki wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy określa Umowa i 
Regulamin. 
2.12. Dostawcy usług przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z 
Abonentem w trybie natychmiastowym z ważnych przyczyn, w szczególności, 
gdy zastosowana przez Dostawcę usług technologia nie pozwoli na 
osiągnięcie w Lokalu wymaganych parametrów dla Usług lub gdy parametry 
te ulegną pogorszeniu z przyczyn niezależnych od Dostawcy usług lub gdy 
Dostawca usług utraci warunki techniczne do świadczenie Usług w Lokalu. 
 
3. Zakres świadczonych usług telekomunikacyjnych ze wskazaniem 
elementów składających się na Abonament. 
3.1. Dostawca usług umożliwia Abonentowi korzystanie z następujących 
usług telekomunikacyjnych: 
a) przyłączenie do Sieci/wykonanie Zakończenia sieci, 
b) dostęp do Telewizji kablowej, 
c) dostęp do Internetu,  
d) konserwację sieci,  
e) innych usług zlecanych przez Abonenta, określonych w Regulaminie i 
Cenniku stanowiących załączniki do Umowy. 
3.2. Abonent na podstawie Umowy może korzystać z usług wskazanych w 
pkt. 3.1. Usługi te są opisane w Regulaminie i Cenniku. 
3.3. Na opłatę abonamentową składają się następujące elementy: 
a) obsługa w zakresie bieżącej konserwacji, tj.: 
– prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych w celu utrzymania parametrów 
sieci i w gnieździe abonenckim w lokalu Abonenta; 
– przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych usterkach i awariach; 
– usuwanie usterek i awarii wynikłych z winy Dostawcy usług; 
– dokonywanie napraw i modernizacji sieci w celu utrzymania jej w należytym 
stanie technicznym; 
– możliwość  konsultacji z Zakładem Obsługi Technicznej CSM „Nasza 
Praca” w sprawach korzystania z usług;  
b) opłaty za dzierżawę łączy operatorskich do Internetu; 
c) opłaty licencyjne za programy dostępne w sieci; 
d) opłaty z tytułu praw autorskich i pokrewnych oraz dla Instytutu Sztuki 
Filmowej; 
e) opłaty za rejestrację programów w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji; 
f) opłata telekomunikacyjna związana z realizacją zadań w zakresie 
telekomunikacji przez organy administracji – Urząd Komunikacji 
Elektronicznej; 
g) koszty wynikające z realizacji obowiązków na rzecz obronności, 
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
h) koszty energii elektrycznej, podatki; 
i) opłaty wsparcia serwisowego sprzętu i wymagane licencje. 
3.4. Zawarcie Umowy oraz zakres oferowanych usług jest uzależniony od 
posiadanych w danym rejonie możliwości technicznych i organizacyjnych 
Dostawcy usług niezbędnych do świadczenia usług telekomunikacyjnych na 
rzecz Abonenta. 
3.5. Dostawca usług może wprowadzać do oferty nowe usługi, w 
szczególności w miarę powstawania nowych technologii i możliwości 
technicznych. 
 
4. Warunki świadczenia usług. 
4.1. Przez podpisanie umowy Abonent wyraża zgodę na wykonanie przez 
Dostawcę usług niezbędnych prac w Lokalu, w szczególności poprowadzenie 
kabli, przewiercenie otworów w Lokalu, wykonanie Zakończenia sieci oraz 
montaż urządzeń Dostawcy usług. Zasilanie prądem sprzętu odbywa się na 
koszt Abonenta. 
4.2.  Jeżeli Umowa z Abonentem nie stanowi inaczej, Abonent uzyskuje 
prawo do instalacji jednego Zakończenia sieci. Instalacja kolejnych 
Zakończeń sieci w lokalu wykonywana jest za dodatkową opłatą określoną w 
Cenniku. 
4.3. Obowiązkiem Abonenta jest przygotowanie Lokalu do wykonania 
Zakończenia sieci, montażu Gniazda dodatkowego, a także do podłączenia 
do Sieci niewymagającego wykonania Zakończenia sieci, czy montażu 
Gniazda dodatkowego i obejmuje przenoszenie mebli oraz innych 

przedmiotów w Lokalu, w zakresie niezbędnym do  wykonania Zakończenia 
sieci, montażu Gniazda dodatkowego lub podłączenia. W czasie 
wykonywania prac w Lokalu powinien przebywać Abonent lub pełnoletnia 
osoba upoważniona. 
4.4. Abonent podpisuje protokół odbioru technicznego, w którym potwierdza 
uruchomienie usługi oraz przekazanie sprzętu w stanie umożliwiającym jego 
prawidłowe działanie. Z chwilą podpisania protokółu odbioru na Abonenta 
przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu. Abonent 
zobowiązany jest poinformować Dostawcę usług o nieprawidłowym 
funkcjonowaniu lub utracie sprzętu przekazanego Abonentowi w użytkowanie, 
w terminie nieprzekraczającym 48 godzin od stwierdzenia tego zdarzenia.  
4.5. Z dniem rozpoczęcia świadczenia usług Abonent uprawniony jest do 
korzystania z usług w zakresie i na warunkach zgodnych z Umową, 
Regulaminem, Cennikiem i przepisami prawa. 
4.6. Abonent może składać wnioski w sprawie: 
a) instalacji dodatkowego gniazda; 
b) przeniesienia gniazda, zakończenia sieci; 
c) ponownej aktywacji (włączenia sygnału); 
d) rozszerzenia zakresu świadczenia usług; 
e) zmiany zakresu usług. 
Wnioski te muszą być składane w formie pisemnej, osobiście lub przesłane 
listem poleconym na adres Zakładu Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca”. 
Wysokość opłat za powyższe czynności określa Cennik. 
4.7. Za świadczone usługi Abonent ma możliwość dokonania płatności w 
formie gotówkowej i bezgotówkowej, w szczególności przelewem bankowym 
lub w formie polecenia zapłaty na wskazany w Umowie numer rachunku 
bankowego. Dniem zapłaty jest data wpływu kwoty na wskazany rachunek 
bankowy lub dzień zapłaty w kasie CSM „Nasza Praca” przy ul. Okólnej 113A 
w Częstochowie. 
4.8. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy, w szczególności z przyczyn 
leżących po stronie Abonenta, nie zwalnia Abonenta z obowiązku wykonania 
zobowiązań z tytułu świadczonych usług w okresie jej obowiązywania. 
4.9. Zwrot sprzętu. 
4.9.1. W przypadku rozwiązania Umowy Abonent jest zobowiązany zwrócić 
kompletny sprzęt w stanie nienaruszonym w terminie 7 dni od chwili  jej 
rozwiązania. Abonent nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu 
będące następstwem prawidłowego używania. Przez zwrot sprzętu Dostawcy 
usług rozumie się dostarczenie przez Abonenta sprzętu do Zakładu Obsługi 
Technicznej CSM „Nasza Praca” przy ul. Dekabrystów 68/76 w 
Częstochowie. 
4.9.2. Zwrot sprzętu następuje na koszt Abonenta. 
4.9.3. W przypadku niezwrócenia sprzętu przez Abonenta w wyznaczonym 
terminie, Dostawca usług ma prawo obciążenia Abonenta karą umowną 
zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 
4.10. Dostawca usług może dostarczać w ramach usługi Telewizji cyfrowej 
bez dodatkowych opłat usługę Telewizji analogowej stanowiącą usługę 
dodatkową. Rodzaj i ilość Programów analogowych stanowiących usługę 
dodatkową w ramach usługi Telewizji cyfrowej określana jest przez Dostawcę 
usług. 
4.11. Dostawca usług zobowiązuje się dostarczać Abonentowi Programy w 
liczbie nie mniejszej niż określona w danym Pakiecie objętym Umową.  
4.12. Dostawcy usług przysługuje prawo do wyłączenia Programu z danego 
Pakietu lub zamiany na inny o odmiennej tematyce tylko z ważnej przyczyny, 
za którą uznaje się zaprzestanie nadawania programu przez jego nadawcę, 
rozwiązanie lub wygaśnięcie z innej przyczyny umowy z nadawcą tego 
programu lub brak możliwości rozprowadzania tego programu przez 
Dostawcę usług z powodów technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych 
lub prawnych.   
4.13. Zmiany, o których mowa w ust. 4.12 nie wymagają zmiany Umowy, 
jednak w takim przypadku Dostawca usług informuje Abonentów na 30 dni 
przed wprowadzeniem tych zmian, chyba że utrzymanie tego terminu nie było 
możliwe z przyczyn niezależnych od Dostawcy usług, wówczas Dostawca 
usług informuje Abonenta niezwłocznie w szczególności na antenie programu 
informacyjnego Dostawcy usług oraz stronie internetowej Dostawcy usług 
dostępnej pod adresem www.tvknaszapraca.pl. Abonentowi przysługuje 
prawo do wypowiedzenia Umowy pisemnie, najpóźniej do dnia 
poprzedzającego wprowadzenie takich zmian, a Dostawcy usług nie 
przysługuje roszczenie odszkodowawcze i zwrot ulgi. 
 
5. Ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi 
przez Dostawcę usług telekomunikacyjnych Urządzeń końcowych. 
5.1. Wszystkie elementy sieci telekomunikacyjnej oraz urządzenia Dostawcy 
usług zamontowane w Lokalu pozostają własnością Dostawcy usług, chyba 
że strony umówiły się inaczej. 
5.2. Sprzęt Dostawcy usług może być używany jedynie w Lokalu wskazanym 
w Umowie lub innym miejscu uzgodnionym przez strony w formie pisemnej. 



5.3. Abonent jest zobowiązany do korzystania ze sprzętu Dostawcy usług 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Abonent nie jest upoważniony do 
rozporządzania sprzętem Dostawcy usług, w szczególności nie jest 
uprawniony do udostępniania go osobom trzecim, otwierania sprzętu i 
zrywania naklejki zabezpieczającej. 
5.4. Dostawca usług oświadcza, że nie wprowadził, ani nie zlecił ograniczeń 
w zakresie korzystania z udostępnionego Abonentowi sprzętu. Dostawca 
usług rekomenduje sposoby zabezpieczenia sprzętu przez Abonenta zgodnie 
z zaleceniami wskazanymi w instrukcji obsługi sprzętu i/lub dokumencie 
gwarancji sprzętu. 
5.5. Abonent jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z 
uszkodzeniami Sieci i/lub Urządzeń Dostawcy usług zainstalowanych w 
Lokalu, które powstały z przyczyn leżących po stronie Abonenta (np. 
uszkodzonych wskutek nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia, utraty lub 
kradzieży). Dostawca usług określa koszty w Cenniku w postaci 
odpowiednich opłat. 
 
6. Dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi. 
6.1. Dostawca usług wskazuje dane dotyczące funkcjonalności świadczonej 
usługi obejmujące następujące informacje: 
a) Dostawca usług gromadzi dane o lokalizacji telekomunikacyjnego 
urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie; 
b) Dostawca usług nie wprowadza żadnych ograniczeń w dostępie lub 
korzystaniu z usługi aplikacji, innych niż jednoznacznie określone w Umowie i 
Regulaminie. 
c) Dostawca usług wprowadza procedury służące pomiarom i organizacji 
ruchu w sieci, których celem jest zapobieganie osiągnięciu lub przekroczeniu 
pojemności łącza. Stosowanie tych procedur optymalizuje jakość usług 
telekomunikacyjnych; 
d) W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług 
telekomunikacyjnych przez Abonenta, Dostawca usług podejmuje adekwatne 
i uzasadnione środki mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 
wskazanym naruszeniom, a w szczególności: 
– eliminuje przekazywanie komunikatów, które zagrażają bezpieczeństwu 
Sieci Dostawcy usług lub usług telekomunikacyjnych, 
– przerywa lub ogranicza świadczenie usług telekomunikacyjnych w stosunku 
do tego Abonenta. 
6.2. Informacja o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą 
telekomunikacyjną dostępna jest na stronie internetowej Dostawcy usług pod 
adresem www.tvknaszapraca.pl. 
 
7. Dane dotyczące jakości usług. 
7.1. Dostawca usług świadczy usługi telekomunikacyjne 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu. 
7.2. Dostawca usług zobowiązuje się dostarczać w sposób ciągły sygnały w 
sieci telekomunikacyjnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, na 
warunkach określonych w Umowie z zastrzeżeniem stosowania Urządzeń 
abonenckich o odpowiednich wymaganiach i przestrzegania przez Abonenta 
postanowień Regulaminu. 
7.3. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do wykorzystania całego pasma 
częstotliwości kablowej w Sieci. Zmiana częstotliwości emisji Programu nie 
stanowi zmiany Umowy. O takiej zmianie Abonenci będą informowani, w 
szczególności na antenie programu informacyjnego Dostawcy usług. 
7.4. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności w liście 
Programów lub pozycji Programów na dekoderze rozprowadzanych w Sieci. 
Zmiana kolejności emisji lub pozycji Programu nie stanowi zmiany Umowy. O 
takiej zmianie Abonenci będą informowani, w szczególności na antenie 
programu informacyjnego Dostawcy usług. Dostrojenie Urządzeń 
abonenckich leży po stronie Abonenta, Abonent może zlecić dostrojenie 
Dostawcy usług za dodatkową opłatą zgodnie z Cennikiem.  
7.5. Dostawca usług może udostępniać Abonentowi bez dodatkowych opłat 
dodatkowo w okresach testowych i promocyjnych w poszczególnych 
Pakietach dodatkowe Programy oraz szybsze prędkości łącza Internetowego. 
Zarówno udostępnienie jak i wycofanie takiego Programu lub prędkości łącza 
Internetowego nie wymaga zmiany Umowy, ani uprzedniego powiadomienia 
Abonenta. 
7.6. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za treść programów, ani 
audycji programowych w nich zawartych. 
7.7. Zmiany w programie wprowadzone bezpośrednio przez jego nadawcę, w 
tym zmiana nazwy programu lub jego treści lub charakteru lub formy, nie 
stanowią zmiany Umowy. 
7.8. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość 
dostarczanych przez nadawców informacji o audycjach telewizyjnych 
zawartych w treści elektronicznego przewodnika po programach. 
7.9. Dostawca usług zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy do 
dostarczenia lub dzierżawy Abonentowi urządzeń niezbędnych do 

świadczenia usługi (określonych w protokole odbioru technicznego), 
bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych urządzeń Dostawcy  usług, o ile 
wada wynika z normalnego zużycia lub tkwi w urządzeniu. 
7.10. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług 
spowodowanych konserwacją lub modernizacją sieci,  nie dłuższych 
jednorazowo niż 8 godzin i nie więcej niż przez 3 doby w kwartale. 
Przekroczenie wskazanego okresu skutkuje obniżeniem opłaty 
abonamentowej w następnym miesiącu o 1/30 za każdą dobę braku sygnału. 
7.11. Dostawca usług zobowiązany jest w miarę możliwości technicznych do 
niezwłocznego usuwania usterek, awarii i wad w jakości świadczonej usługi w 
terminie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia lub w terminie 
uzgodnionym z Abonentem. Abonent powinien zapewnić dostęp do miejsca 
wystąpienia awarii, chyba że miała ona miejsce poza Lokalem Abonenta lub 
miejscem przez niego kontrolowanym np. wydzielony, zamknięty przez 
Abonentów korytarz. 
7.12. Dostawca usług ponosi odpowiedzialność za zawinione niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie usługi. Odpowiedzialność Dostawcy usług nie 
obejmuje utraconych przez Abonenta korzyści, w przypadku gdy Abonent 
korzysta z usług telekomunikacyjnych do z celów związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej lub wykonywaniem zawodu. 
7.13. Dostawca usług analizuje poziom jakości oferowanych usług 
telekomunikacyjnych, w szczególności: 
– średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci (w dniach); 
– średni czas usunięcia uszkodzenia (w godzinach); 
– liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej; 
– reklamacje (%). 
7.14. Wskaźniki jakości oferowanych usług telekomunikacyjnych publikowane 
są na stronie internetowej Dostawcy usług pod adresem 
www.tvknaszapraca.pl 
 
8. Zakres obsługi serwisowej. 
8.1. Dostawca usług realizuje obsługę serwisową w zakresie: 
a) udzielania Abonentowi informacji dotyczących Umowy, Regulaminu oraz 
Cennika; 
b) przyjmowania zgłoszeń o zaistniałych usterkach i awariach: telefonicznych 
pod numerem 34-361-57-57, osobistych w biurze Dostawcy usług w 
Zakładzie  Obsługi Technicznej przy ul. Dekabrystów 68/76 oraz pisemnych, 
w tym przy użyciu poczty elektronicznej; 
c) przyjmowania reklamacji; 
d) realizacji zleceń; 
e) udzielania Abonentowi informacji odnośnie świadczonych usług, urządzeń 
Dostawcy usług w związku z korzystaniem z usług oraz zasad postępowania 
w przypadku ich awarii; 
8.2. Jeśli wykonanie usług serwisowych wiąże się z kosztami, są one 
określone w Cenniku. 
8.3. Obsługa Abonenta realizowana jest przez Dostawcę usług za 
pośrednictwem: 
a) Zakładu Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” przy ul. Dekabrystów 
68/76 w Częstochowie, w godzinach pracy Spółdzielni  – w całym zakresie 
pkt. 8.1;  
b) Pogotowia technicznego – poza godzinami pracy Spółdzielni – w zakresie 
pkt 8.1 b) i e). 
 
9. Zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i termin jego 
wypłaty. 
9.1. Abonent niezwłocznie poinformuje Dostawcę usług, jeżeli jakość 
świadczonej usługi jest niezgodna z zawartą Umową. 
9.2. Dostawca usług odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług telekomunikacyjnych, chyba że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie usług telekomunikacyjnych nie wynikało z przyczyn leżących po 
stronie Dostawcy usług, w szczególności nieprzestrzegania przez Abonenta 
postanowień Umowy lub Regulaminu, działania Abonenta niezgodnego z 
prawem albo nastąpiło wskutek wystąpienia zdarzenia o charakterze siły 
wyższej.  
9.3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę 
usług telekomunikacyjnych Abonentowi przysługuje odszkodowanie. Za każdy 
dzień przerwy w świadczeniu usługi Abonentowi przysługuje odszkodowanie 
w wysokości 1/15 miesięcznej opłaty abonamentowej, jednak za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w 
okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niż 36 godzin. 
Niezależnie od odszkodowania, o którym mowa powyżej, za każdy dzień, w 
którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi trwająca dłużej niż 12 godzin, 
Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej. 
9.4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 
telekomunikacyjnej Abonentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. 



9.5. W przypadku uznania reklamacji przyznana Abonentowi kwota zgodnie z 
dyspozycją Abonenta zostanie zaliczona Abonentowi przez Dostawcę usług 
na poczet przyszłej opłaty abonamentowej albo przekazana na rachunek 
wskazany przez Abonenta lub wypłacona w kasie Spółdzielni w terminie 14 
dni od dnia uznania reklamacji. 
 
10.  Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji. 
10.1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania 
usług telekomunikacyjnych, niedotrzymania z winy Dostawcy usług 
określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług lub 
nieprawidłowego naliczenia z tytułu świadczenia usług.  
10.2. Reklamacja powinna zawierać : 
a) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres Abonenta zgłaszającego reklamację ; 
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu ; 
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację ; 
d) adres miejsca zakończenia sieci ; 
e) datę zawarcia Umowy i określony w Umowie termin rozpoczęcia 
świadczenia usług telekomunikacyjnych w przypadku reklamacji dotyczącej 
niedotrzymania   z winy Dostawcy usług określonego w Umowie terminu 
rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych ; 
f) wysokość odszkodowania lub innej należności, w przypadku gdy 
reklamujący żąda ich wypłaty ; 
g) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub 
innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności 
; 
h) podpis reklamującego w przypadku reklamacji złożonej na piśmie. 
W przypadku gdy reklamacja złożona przez Abonenta ustnie albo w formie 
pisemnej osobiście podczas wizyty reklamującego w jednostce Dostawcy 
usług obsługującej Abonentów nie spełnia powyższych warunków, z 
wyłączeniem wysokości kwoty odszkodowania lub innej należności, 
upoważniona osoba reprezentująca Dostawcę usług przyjmująca reklamację 
jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania reklamującego o 
konieczności jej uzupełnienia. W przypadku gdy reklamacja złożona w inny 
sposób niż w zdaniu poprzedzającym nie spełnia warunków określonych 
powyżej, z wyłączeniem wysokości odszkodowania lub innej należności 
Dostawca usług, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego 
rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej 
uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego 
uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym 
terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się 
bez rozpoznania. 
10.3. Jeżeli w reklamacji nie została określona wysokość odszkodowania lub 
innej należności, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie 
budzi wątpliwości, Dostawca usług traktuje reklamację tak, jakby wysokość 
była określona. 
10.4. Reklamacja może być złożona przez Abonenta w siedzibie Dostawcy 
usług lub w jednostce Dostawcy usług obsługującej Abonentów, tj. w 
Zakładzie Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” przy ul. Dekabrystów 
68/76 w Częstochowie. 
10.5. Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do 
protokołu sporządzonego w siedzibie lub jednostce Dostawcy usług, a także 
przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym 
drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne 
możliwości. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do 
protokołu w siedzibie lub jednostce Dostawcy usług zgłaszający reklamację 
otrzymuje niezwłocznie pisemne potwierdzenie przyjęcia reklamacji. W 
przypadku reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu 
innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną 
zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie przyjęcia reklamacji 
w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, z podaniem nazwy, adresu oraz 
numeru telefonu jednostki Dostawcy usług rozpatrującej reklamację. Jeśli 
udzielenie odpowiedzi na reklamację  nastąpiło w terminie 14 dni od dnia jej 
złożenia, Dostawca usług nie potwierdza już pisemnie przyjęcia reklamacji.  
10.6. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego 
dnia 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 zgłoszenia nieprawidłowego 
naliczenia z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej. Reklamację 
złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania o czym 
jednostka Dostawcy usług rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia 
reklamującego. 
10.7. Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez 
Dostawcę usług listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub przy 
wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, przyjęcia 
zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Dostawcy usług lub dzień 

złożenia reklamacji pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie lub jednostce 
Dostawcy usług. 
10.8. Dostawca usług w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, udziela w formie 
pisemnej odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na reklamację powinna 
zawierać : 
a) nazwę jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację; 
b) powołanie podstawy prawnej; 
c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; 
d) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności  – 
określenie wysokości kwoty i terminu wypłaty; 
e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie 
dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku 
gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w 
postępowaniu mediacyjnym i polubownym zakończeniu sprawy; 
f) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę usług, z 
podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 
10.9 Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w 
terminie 30 dni od daty jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona. 
Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego 
terminu przez Dostawcę usług odpowiedzi o uwzględnieniu lub 
nieuwzględnieniu reklamacji. 
10.10. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części 
odpowiedź na reklamację powinna: 
a) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne; 
b) zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą. 
10.11 Spór cywilnoprawny między konsumentem a Dostawcą usług może być 
zakończony również polubownie w drodze postępowania w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
 
11. Sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz 
kosztach usług serwisowych. 
11.1. Informacje o aktualnym Cenniku usług oraz kosztach serwisowych 
można uzyskać w formie pisemnej w Zakładzie Obsługi Technicznej CSM 
„Nasza Praca” ul. Dekabrystów 68/76. Ponadto informacje o aktualnym 
Cenniku usług są dostępne na stronie internetowej pod adresem 
www.tvknaszapraca.pl. 
 
12. Sposób przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach ze 
świadczoną usługą. 
12.1. Dostawca usług przekazuje Abonentowi informacje o zagrożeniach 
związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony 
bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych w formie komunikatu 
zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy usług 
www.tvknaszapraca.pl. 
12.2. Dostawca usług w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy 
zapewnia tajemnicę telekomunikacyjną, poza przypadkami, w których 
Dostawca usług jest zobowiązany do udostępnienia informacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
12.3. Dostawca usług zawiadamia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 
dni od stwierdzenia naruszenia, Abonenta będącego osobą fizyczną o 
naruszeniu jego danych osobowych, które mogło mieć niekorzystny wpływ na 
jego prawa. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeśli Dostawca usług wdrożył 
przewidziane przepisami o ochronie danych osobowych odpowiednie 
techniczne i organizacyjne środki ochrony, które uniemożliwiają odczytanie 
danych przez osoby nieuprawnione oraz zastosował je do danych, których 
ochrona została naruszona. 
 
13. Postanowienia końcowe. 
13.1. W sprawach nieuregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Radiofonii i Telewizji 
oraz Prawa telekomunikacyjnego. 
13.2. Regulamin oraz wszelkie jego zmiany są wprowadzane uchwałą 
Zarządu CSM „Nasza Praca”. 
13.3. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd CSM „Nasza 
Praca” uchwałą nr 104/2021 w dniu 27.10.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 
01.01.2022 r. 



Konto bankowe Abonenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nr klienta:_ _ _ _ _ _ _ _ 

WZÓR 
 
UMOWA   nr   _ _ _ _ _ / TVC 
o świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM „Nasza Praca”   
 
zawarta w dniu  _ _ -_ _-_ _ _ _  w Częstochowie pomiędzy: 
 
1. Częstochowską Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasza Praca” z siedzibą w Częstochowie (42-218), ul. Okólna 113A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213616, NIP: 5730104772, REGON: 000484558, tel.34-325-73-
55, zwaną dalej „Dostawcą usług”, którą z upoważnienia Zarządu reprezentuje przy niniejszej czynności ___________________ 
a 
2. Panią/Panem  (Abonentem) ____________________________________ PESEL _____________   tel. ____________  
 
adres instalacji łącza (zamieszkania): ____________________________________________________________________ 
 
adres do korespondencji: ______________________________________________________________________________ 
 
została zawarta Umowa następującej treści: 
 
§ 1 
Na mocy niniejszej Umowy Dostawca usług zobowiązuje się: 
1. Wykonać prace związane z uruchomieniem usługi telewizji cyfrowej w lokalu wskazanym przez Abonenta w terminie do dnia _ _ _ _ _ _ _  
2. Oddać w dniu odbioru technicznego do użytkowania wybraną przez Abonenta usługę: (nazwa usługi) pakiet: (nazwa pakietu). 
3. W ramach opłaty abonamentowej zapewniać Abonentowi w czasie trwania Umowy dostęp do wybranej przez niego usługi oraz obsługę w zakresie bieżącej 
konserwacji sieci, tj.: prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych w celu utrzymania parametrów sieci i w gnieździe abonenckim w lokalu Abonenta; przyjmowanie 
zgłoszeń o zaistniałych usterkach i awariach; usuwanie usterek i awarii wynikłych z winy Dostawcy usług; dokonywanie napraw i modernizacji sieci w celu 
utrzymania jej w należytym stanie technicznym; możliwość konsultacji z Zakładem Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” w sprawach korzystania z usług.  
4. Świadczyć usługę zgodnie z obwiązującym Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych w CSM „Nasza Praca”, zwanym dalej „Regulaminem”, 
Wykazem programów i Cennikiem. 
 
§ 2 
1. Abonent oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dysponuje dokumentem potwierdzającym możliwość wykonania zobowiązania 
wynikającego wobec Dostawcy usług z niniejszej Umowy. 
2. Abonent jest zobowiązany do wniesienia opłaty jednorazowej za aktywację usługi telewizji cyfrowej w lokalu wskazanym przez Abonenta zgodnie z Cennikiem. 
3. Abonent przez podpisanie protokołu odbioru technicznego usługi potwierdza uruchomienie usługi i odbiór Urządzeń dostawcy usług niezbędnych do świadczenia 
usługi. Abonent zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru technicznego w dniu uruchomiania usługi. 
4. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w niniejszej Umowie i otrzymanym Regulaminie. 
5. Abonent oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z Regulaminem, wykazem programów i aktualnym Cennikiem oraz akceptuje ich treść. 
 
§ 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w formie pisemnej przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia opłaty wynikające z Umowy są nadal naliczane, 
Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową. 
2. Zmiana w przedmiocie świadczonej usługi polegająca na zmianie na pisemne żądanie Abonenta pakietu na inny, o ile zmiana dokonywana jest w zakresie 
pakietów „Brązowy”, „Srebrny”, „Złoty”, „Platynowy” i pakietów tzw. premium Canal+,  nie wymaga wypowiedzenia Umowy, a Abonament będzie naliczony w 
zmienionej wysokości od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym została dokonana zmiana. Za zmiany 
pakietów pobierana jest opłata jednorazowa zgodnie z Cennikiem. 
3. Pakiety tzw. premium Canal+ wymagają aktywnego jednego z pakietów: „Brązowy”, „Srebrny”, „Złoty”, „Platynowy” oraz nie są dostępne w pakiecie „Biały”. 
4. Zmiana w przedmiocie świadczonej usługi polegająca na zmianie na pisemne żądanie Abonenta pakietu na pakiet „Biały” wymaga wypowiedzenia Umowy 
zgodnie § 3 ust. 1 Umowy i Regulaminem.  
5. Z tytułu korzystania z usługi w ramach wybranego pakietu Abonent zobowiązany jest płacić na rzecz Dostawcy usług miesięczny Abonament zgodnie z wybranym 
pakietem określonym w § 1 ust. 2, którego wysokość ustalona jest w Cenniku stanowiącym załącznik do Umowy. 
6. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy, Abonament będzie płatny do 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc. Pierwszą opłatę należy wpłacić za 
pierwszy pełny miesiąc eksploatacji do dnia 20-go tego miesiąca, na podstawie protokołu odbioru. 
7. Uruchomienie dodatkowej usługi „Multiroom” wymaga zawarcia pomiędzy Abonentem a Dostawcą usług nowej umowy na czas określony 18-stu miesięcy 
płatnych aktywującej jeden z dostępnych pakietów: „Brązowy”, „Srebrny”, „Złoty”, „Platynowy”. Warunki uruchomienia usługi Multiroom określa nowa umowa. 
8. Umowa zostaje zawarta w lokalu Dostawcy usług, tj. w Zakładzie Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” ul. Dekabrystów 68/76 w Częstochowie, tel. 34-361-
25-32. 
9. W przypadku, gdy w dniu zawarcia niniejszej Umowy Abonent korzysta z usługi na podstawie wcześniejszej Umowy z Dostawcą usług, dotychczasowa Umowa 
ulega rozwiązaniu. 
10. Pozostałe warunki, na jakich będzie świadczona usługa telekomunikacyjna w szczególności: sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe 
opcje usługi; ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi przez Dostawcę usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; dane dotyczące 
funkcjonalności świadczonej usługi; dane dotyczące jakości usług; zakres obsługi serwisowej; zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i termin jego wypłaty; zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji; informacje o 
polubownych sposobach rozwiązania sporów; sposób uzyskania informacji o aktualnym Cenniku usług oraz kosztów usług serwisowych; sposób przekazywania 
Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą; opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; sposoby dokonywania płatności; zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do Umowy. 
 
§ 4 
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Regulamin i Cennik stanowią załączniki do Umowy. 
 
§ 5 
1. Dostawca usług działa na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm., dalej jako: Prawo 
telekomunikacyjne), ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 ze zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
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mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1465 ze zm.) oraz Statutu Spółdzielni. 
2. Dostawca usług oświadcza, że na podstawie art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. „b” oraz lit. „f” Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako: RODO) 
jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Abonenta w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy (tj. rejestracja w bazie danych, czynności rozliczeniowe 
i serwisowe, przekazywanie ich przedstawicielom i pracownikom Dostawcy usług w celu realizacji usługi) oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Dostawcę usług (w szczególności dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z wykonywaniem Umowy). Dostawca usług 
jest Administratorem danych osobowych Abonenta przetwarzanych w zakresie określonym w niniejszym ustępie. 
3. Abonent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
4. Dostawca usług oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych. 
 
§ 6 
1. Uzupełnienie, zmiana, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej.  
2. Dostawca usług: 
a) doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, 
w tym określonych w Regulaminie, 
b) podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w 
Regulaminie, 
- z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie, 
przy czym Abonent może skorzystać z tego prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
3. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków umowy określonych w Regulaminie, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie 
cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych 
zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego 
wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa 
UKE. Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
4. W przypadku zawarcia umowy związanej z ulgą przyznaną abonentowi, w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 2-3, 
Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi z zastrzeżeniem treści zdania następnego. Dostawcy usług przysługuje zwrot ulgi, jeżeli konieczność wprowadzenia 
zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego – w takim 
przypadku postanowień zdania poprzedniego nie stosuje się. Wysokość roszczenia o zwrot ulgi Dostawcy usług nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej 
Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 
5. Dostawca usług: 
a) doręcza w formie pisemnej Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, 
b) podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, 
- z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
6. W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług, dodanie nowej usługi lub 
wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z 
wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
7. W przypadku zawarcia umowy związanej z ulgą przyznaną abonentowi w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 5 i 6, Dostawcy usług 
nie przysługuje zwrot ulgi z zastrzeżeniem treści zdania następnego. Dostawcy usług przysługuje zwrot ulgi, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika 
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa – w takim przypadku postanowień zdania poprzedniego nie stosuje się. Wysokość roszczenia o zwrot ulgi Dostawcy usług 
nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 
8. Dostawca usług może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych przyczyn.  
9 W przypadkach, gdy Abonent:  
a) pozostaje w zwłoce z uregulowaniem dwóch opłat abonamentowych,  
b) rażąco narusza zapisy Umowy lub Regulaminu, a w szczególności udostępnia sygnał osobom trzecim, używa urządzeń Dostawcy w sposób niezgodny z Umową 
lub Regulaminem, dokonuje przeróbek lub nieprawidłowych podłączeń,  
c) wykorzystuje usługi niezgodnie z prawem, narusza bezpieczeństwo lub integralność sieci i usług telekomunikacyjnych, zakłóca poprawne funkcjonowanie 
infrastruktury sieci, narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, rozpowszechnia nielegalne materiały, niechciane wiadomości elektroniczne i wirusy 
komputerowe, dokonuje włamań do systemów komputerowych i urządzeń innych użytkowników sieci, uzyskuje nielegalny dostęp do danych i oprogramowania 
stanowią naruszenie zapisów Umowy i Regulaminu,  
Dostawca usług może wypowiedzieć Umowę z winy Abonenta ze skutkiem natychmiastowym. W pierwszej kolejności Dostawca usług może ograniczyć dostęp do 
świadczonych usług. Dostawca usług wysyła upomnienie wzywające Abonenta do przestrzegania postanowień Umowy wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin do 
usunięcia skutków naruszenia Umowy. Jeżeli Abonent nie zastosuje się do upomnienia, Dostawca usług wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
wyłączając Abonenta z sieci. Wypowiedzenie umowy następuje za pomocą oświadczenia w formie pisemnej złożonego Abonentowi przez Dostawcę usług.  
 
Dostawca usług: ___________________________           Czytelny podpis Abonenta: _____________________ 
 
Sporządził: (operator programu zot): __________________      Nr kontrolny:_ _ _ _ _ _ _ _ 



Konto bankowe Abonenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nr klienta:_ _ _ _ _ _ _ _ 

WZÓR 
 
UMOWA   nr   _ _ _ _ _ / TVC 
o świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM „Nasza Praca”   
 
zawarta w dniu  _ _ -_ _-_ _ _ _  w Częstochowie pomiędzy: 
 
1. Częstochowską Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasza Praca” z siedzibą w Częstochowie (42-218), ul. Okólna 113A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213616, NIP: 5730104772, REGON: 000484558, tel.34-325-73-
55, zwaną dalej „Dostawcą usług”, którą z upoważnienia Zarządu reprezentuje przy niniejszej czynności ____________________________ 
a 
2. Panią/Panem  (Abonentem) ____________________________________ PESEL _____________   tel. ____________  
adres instalacji łącza (zamieszkania): ____________________________________________________________________ 
adres do korespondencji: ______________________________________________________________________________ 
została zawarta Umowa następującej treści: 
 
§ 1 
Na mocy niniejszej Umowy Dostawca usług zobowiązuje się: 
1. Wykonać prace związane z uruchomieniem usługi telewizji cyfrowej w lokalu wskazanym przez Abonenta w terminie do dnia _ _ _ _ _ _ _  
2. Oddać w dniu odbioru technicznego do użytkowania wybraną przez Abonenta usługę: (nazwa usługi) pakiet: (nazwa pakietu). 
3. W ramach opłaty abonamentowej zapewniać Abonentowi w czasie trwania Umowy dostęp do wybranej przez niego usługi oraz obsługę w zakresie bieżącej 
konserwacji sieci, tj.: prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych w celu utrzymania parametrów sieci i w gnieździe abonenckim w lokalu Abonenta; przyjmowanie 
zgłoszeń o zaistniałych usterkach i awariach; usuwanie usterek i awarii wynikłych z winy Dostawcy usług; dokonywanie napraw i modernizacji sieci w celu 
utrzymania jej w należytym stanie technicznym; możliwość konsultacji z Zakładem Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” w sprawach korzystania z usług.  
4. Świadczyć usługę zgodnie z obwiązującym Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych w CSM „Nasza Praca”, zwanym dalej „Regulaminem”, 
Wykazem programów i Cennikiem. 
§ 2 
1. Abonent oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dysponuje dokumentem potwierdzającym możliwość wykonania zobowiązania 
wynikającego wobec Dostawcy usług z niniejszej Umowy. 
2. Abonent jest zobowiązany do wniesienia opłaty jednorazowej za aktywację usługi telewizji cyfrowej w lokalu wskazanym przez Abonenta zgodnie z Cennikiem. 
3. Abonent przez podpisanie protokołu odbioru technicznego usługi potwierdza uruchomienie usługi i odbiór Urządzeń dostawcy usług niezbędnych do świadczenia 
usługi. Abonent zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru technicznego w dniu uruchomiania usługi. 
4. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w niniejszej Umowie i otrzymanym Regulaminie. 
5. Abonent oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z Regulaminem, wykazem programów i aktualnym Cennikiem oraz akceptuje ich treść. 
§ 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony kolejnych 18-stu miesięcy płatnych zgodnie z warunkami określonymi w § 3 ust. 7-8 niniejszej Umowy. 
2. Wypowiedzenie Umowy przez Abonenta przed upływem 18-stu miesięcy, o których mowa w ust. 1, lub z przyczyn leżących po stronie Abonenta, spowoduje 
konieczność zwrotu przez Abonenta ulgi udzielonej Abonentowi przez Dostawcę usług przy zawieraniu niniejszej Umowy, tj. różnicy pomiędzy kwotą należną dla 
umów zawieranych na czas nieokreślony wynikającej z Cennika a kwotą wpłaconą zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres 
od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.  
3. Po upływie czasu określonego 18-stu miesięcy płatnych Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony bez dodatkowych opłat z tego tytułu, 
chyba że Abonent postanowi inaczej i przed upływem okresu obowiązywania Umowy w formie pisemnej oświadczy, że nie jest zainteresowany jej przedłużeniem. W 
przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi 
przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w tym okresie wypowiedzenia Abonent ponosi 
jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową.  
4. Zmiana w przedmiocie świadczonej usługi polegająca na zmianie na pisemne żądanie Abonenta pakietu na inny, o ile zmiana dokonywana jest w zakresie 
pakietów „Brązowy”, „Srebrny”, „Złoty”, „Platynowy” i pakietów tzw. premium Canal+,  nie wymaga wypowiedzenia Umowy, a Abonament będzie naliczony w 
zmienionej wysokości od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym została dokonana zmiana. Za zmiany 
pakietów pobierana jest opłata jednorazowa zgodnie z Cennikiem. 
5. Pakiety tzw. premium Canal+ wymagają aktywnego jednego z pakietów: „Brązowy”, „Srebrny”, „Złoty”, „Platynowy” oraz nie są dostępne w pakiecie „Biały”. 
6. Zmiana w przedmiocie świadczonej usługi polegająca na zmianie na pisemne żądanie Abonenta pakietu na pakiet „Biały” wymaga wypowiedzenia Umowy 
zgodnie § 3 ust. 2 Umowy i Regulaminem.  
7. Z tytułu korzystania z usługi w ramach wybranego pakietu Abonent zobowiązany jest płacić na rzecz Dostawcy usług miesięczny Abonament zgodnie z wybranym 
pakietem określonym w § 1 ust. 2, którego wysokość ustalona jest w Cenniku stanowiącym załącznik do Umowy. 
8. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy, Abonament będzie płatny do 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc. Pierwszą opłatę należy wpłacić za 
pierwszy pełny miesiąc eksploatacji do dnia 20-go tego miesiąca, na podstawie protokołu odbioru. 
9. Umowa może zostać rozszerzona o dodatkową usługę „Multiroom”. Rozszerzenie Umowy o usługę „Multiroom” wymaga zawarcia przez Strony Aneksu do 
niniejszej Umowy w formie pisemnej. Wysokość Abonamentu będzie stanowić sumę opłat za wybrane przez Abonenta pakiety określone w § 1 ust. 2 i usługę 
„Multiroom” i naliczana będzie zgodnie z Cennikiem. Abonament będzie naliczony w zmienionej wysokości od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego 
następującego po okresie rozliczeniowym, w którym została dokonana zmiana. Postanowienia § 3 ust. 8 zdanie 1 stosuje się odpowiednio. 
10. Wyłączenie usługi „Multiroom” wymaga wypowiedzenia Umowy, chyba że w dniu złożenia przez Abonenta wypowiedzenia Umowy, pomiędzy Abonentem a 
Dostawcą usług zostanie zawarta nowa umowa na czas określony 18-stu miesięcy płatnych zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.  
11. Umowa zostaje zawarta w lokalu Dostawcy usług, tj. w Zakładzie Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” ul. Dekabrystów 68/76 w Częstochowie, tel. 34-361-
25-32. 
12. W przypadku, gdy w dniu zawarcia niniejszej Umowy Abonent korzysta z usługi na podstawie wcześniejszej Umowy z Dostawcą usług, dotychczasowa Umowa 
ulega rozwiązaniu. 
13. Pozostałe warunki, na jakich będzie świadczona usługa telekomunikacyjna w szczególności: sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe 
opcje usługi; ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi przez Dostawcę usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; dane dotyczące 
funkcjonalności świadczonej usługi; dane dotyczące jakości usług; zakres obsługi serwisowej; zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i termin jego wypłaty; zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji; informacje o 
polubownych sposobach rozwiązania sporów; sposób uzyskania informacji o aktualnym Cenniku usług oraz kosztów usług serwisowych; sposób przekazywania 
Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą; opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; sposoby dokonywania płatności; zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do Umowy. 
§ 4 
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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2. Regulamin i Cennik stanowią załączniki do Umowy. 
§ 5 
1. Dostawca usług działa na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm., dalej jako: Prawo 
telekomunikacyjne), ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 ze zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1465 ze zm.) oraz Statutu Spółdzielni. 
2. Dostawca usług oświadcza, że na podstawie art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. „b” oraz lit. „f” Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako: RODO) 
jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Abonenta w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy (tj. rejestracja w bazie danych, czynności rozliczeniowe 
i serwisowe, przekazywanie ich przedstawicielom i pracownikom Dostawcy usług w celu realizacji usługi) oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Dostawcę usług (w szczególności dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z wykonywaniem Umowy). Dostawca usług 
jest Administratorem danych osobowych Abonenta przetwarzanych w zakresie określonym w niniejszym ustępie. 
3. Abonent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
4. Dostawca usług oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych. 
§ 6 
1. Uzupełnienie, zmiana, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej.  
2. Dostawca usług: 
a) doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, 
w tym określonych w Regulaminie, 
b) podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w 
Regulaminie, 
- z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie, 
przy czym Abonent może skorzystać z tego prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
3. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków umowy określonych w Regulaminie, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie 
cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych 
zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego 
wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa 
UKE. Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
4. W przypadku zawarcia umowy związanej z ulgą przyznaną abonentowi, w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 2-3, 
Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi z zastrzeżeniem treści zdania następnego. Dostawcy usług przysługuje zwrot ulgi, jeżeli konieczność wprowadzenia 
zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego – w takim 
przypadku postanowień zdania poprzedniego nie stosuje się. Wysokość roszczenia o zwrot ulgi Dostawcy usług nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej 
Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 
5. Dostawca usług: 
a) doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, 
b) podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, 
- z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
6. W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług, dodanie nowej usługi lub 
wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z 
wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
7. W przypadku zawarcia umowy związanej z ulgą przyznaną abonentowi w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 5 i 6, Dostawcy usług 
nie przysługuje zwrot ulgi z zastrzeżeniem treści zdania następnego. Dostawcy usług przysługuje zwrot ulgi, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika 
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa – w takim przypadku postanowień zdania poprzedniego nie stosuje się. Wysokość roszczenia o zwrot ulgi Dostawcy usług 
nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 
8. Dostawca usług może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych przyczyn.  
9 W przypadkach, gdy Abonent:  
a) pozostaje w zwłoce z uregulowaniem dwóch opłat abonamentowych,  
b) rażąco narusza zapisy Umowy lub Regulaminu, a w szczególności udostępnia sygnał osobom trzecim, używa urządzeń Dostawcy w sposób niezgodny z Umową 
lub Regulaminem, dokonuje przeróbek lub nieprawidłowych podłączeń,  
c) wykorzystuje usługi niezgodnie z prawem, narusza bezpieczeństwo lub integralność sieci i usług telekomunikacyjnych, zakłóca poprawne funkcjonowanie 
infrastruktury sieci, narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, rozpowszechnia nielegalne materiały, niechciane wiadomości elektroniczne i wirusy 
komputerowe, dokonuje włamań do systemów komputerowych i urządzeń innych użytkowników sieci, uzyskuje nielegalny dostęp do danych i oprogramowania 
stanowią naruszenie zapisów Umowy i Regulaminu,  
Dostawca usług może wypowiedzieć Umowę z winy Abonenta ze skutkiem natychmiastowym. W pierwszej kolejności Dostawca usług może ograniczyć dostęp do 
świadczonych usług. Dostawca usług wysyła upomnienie wzywające Abonenta do przestrzegania postanowień Umowy wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin do 
usunięcia skutków naruszenia Umowy. Jeżeli Abonent nie zastosuje się do upomnienia, Dostawca usług wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
wyłączając Abonenta z sieci. Wypowiedzenie umowy następuje za pomocą oświadczenia w formie pisemnej złożonego Abonentowi przez Dostawcę usług.  
 
Dostawca usług: ___________________________           Czytelny podpis Abonenta: _____________________ 
 
Sporządził: (operator programu zot): __________________      Nr kontrolny:_ _ _ _ _ _ _ _ 
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Konto bankowe Abonenta ______________________ 

Nr klienta _______________ 

WZÓR 

Aneks nr ______________ do Umowy na świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM „Nasza Praca” z dnia ______________ o numerze 

______________ zawarty w Częstochowie w dniu _______________ pomiędzy stronami: 

1. Częstochowską Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasza Praca” z siedzibą w Częstochowie (42-218),ul. Okólna 113A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213616, NIP: 5730104772, REGON: 000484558, 
tel.34-325-73-55, zwaną dalej „Dostawcą usług”, którą z upoważnienia Zarządu reprezentuje przy niniejszej czynności ____________________________ 

a 
2. Panią/Panem (Abonentem): _________________________________ 

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   tel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
adres instalacji łącza (zamieszkania): _________________________________________________________________ 
adres do korespondencji: __________________________________________________________________________ 

Zgodnym postanowieniem stron niniejszym Aneksem wprowadza się do Umowy na świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM „Nasza Praca” z 
dnia ______________ o numerze ______________  (zwanej dalej: Umową) następujące zmiany: 

1. Świadczona dotąd usługa telewizji cyfrowej zgodnie z pakietem określonym w § 1 pkt 2 Umowy zostaje rozszerzona o dodatkową usługę „Multiroom”. 
Wysokość Abonamentu będzie stanowić sumę opłat za wybrane przez Abonenta pakiety i naliczana będzie zgodnie z Cennikiem. 

2. Usługa „Multiroom” zawiera dostęp do takiego samego pakietu programów jaki jest określony w Umowie zawartej z Abonentem z wyłączeniem pakietów: 
„Biały, „Canal+ Select”, „Canal+ Prestige” oraz umożliwia odbiór na jednym dodatkowym telewizorze za pomocą dodatkowego dekodera lub modułu CAM. 

3. Dostawca usług zobowiązuje się oddać do użytkowania wybraną przez Abonenta usługę w dniu technicznego odbioru. 

4. Abonent przez podpisanie protokołu odbioru technicznego usługi potwierdza uruchomienie usługi i odbiór Urządzeń dostawcy usług niezbędnych do 
świadczenia usługi. Abonent zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru technicznego w dniu uruchomiania usługi. 

5. Abonent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy usług za aktywację usługi „Multiroom” zgodnie z Cennikiem 

6. Z dniem zawarcia niniejszego Aneksu § 3 ust. 1-3 Umowy otrzymują następujące brzmienie: 

„1. Umowa zostaje zawarta na czas określony kolejnych 18-stu miesięcy płatnych zgodnie z warunkami określonymi w § 3 ust. 9 Umowy. Niezależnie od treści 

zdania 1 Strony zgodnie postanawiają, iż z chwilą uruchomienia usługi „Multiroom”, które zostało potwierdzone poprzez podpisanie przez Strony protokołu 

odbioru technicznego, Umowa zostaje przedłużona na okres kolejnych 18-stu miesięcy płatnych zgodnie z warunkami określonymi w § 3 ust. 9 Umowy. 

2. Rozwiązanie Umowy przez Abonenta przed upływem 18-stu miesięcy od dnia uruchomienia usługi „Multiroom” lub z przyczyn leżących po stronie Abonenta, 

spowoduje konieczność zwrotu przez Abonenta ulgi udzielonej Abonentowi przez Dostawcę usług przy zawieraniu niniejszej Umowy, tj. różnicy pomiędzy kwotą 

należną dla umów zawieranych na czas nieokreślony wynikającej z Cennika a kwotą wpłaconą zgodnie z § 2 pkt 2 Umowy, pomniejszoną o proporcjonalną jej 

wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.  

3. Po upływie okresu 18-stu miesięcy od dnia uruchomienia usługi „Multiroom”, o którym mowa w § 3 ust. 1  

zdanie 2, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony bez dodatkowych opłat z tego tytułu, chyba że Abonent postanowi inaczej i przed 

upływem okresu obowiązywania Umowy w formie pisemnej oświadczy, że nie jest zainteresowany jej przedłużeniem. W przypadku, gdy Umowa zawarta na 

czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia 

w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w tym okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług 

objętych Umową.”.  

7. Pozostałe postanowienia Umowy na świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM „Nasza Praca” pozostają bez zmian. 

8. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

_______________________________       __________________________ 

Podpis przedstawiciela Dostawcy usług       Czytelny podpis Abonenta 

 

Sporządził: ________________ 



Konto bankowe Abonenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nr klienta:_ _ _ _ _ _ _ _ 

WZÓR 
 
UMOWA   nr   _ _ _ _ _ / TVC 
o świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM „Nasza Praca” dla pakietu „Biały” 
 
zawarta w dniu  _ _ -_ _-_ _ _ _  w Częstochowie pomiędzy: 
 
1. Częstochowską Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasza Praca” z siedzibą w Częstochowie (42-218), ul. Okólna 113A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213616, NIP: 5730104772, REGON: 000484558, tel.34-325-73-
55, zwaną dalej „Dostawcą usług”, którą z upoważnienia Zarządu reprezentuje przy niniejszej czynności ____________________________ 
a 
2. Panią/Panem  (Abonentem) ____________________________________________________________ 
 
PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   tel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
adres instalacji łącza (zamieszkania): ____________________________________________________________________ 
 
adres do korespondencji: ______________________________________________________________________________ 
 
została zawarta Umowa następującej treści: 
 
§ 1 
Na mocy niniejszej Umowy Dostawca usług zobowiązuje się: 
1 Wykonać prace związane z uruchomieniem usługi telewizji cyfrowej w lokalu wskazanym przez Abonenta w terminie do dnia _ _ _ _ _ _ _  
2. Oddać w dniu odbioru technicznego do użytkowania wybraną przez Abonenta usługę: TVC, pakiet: „Biały”. 
3. W ramach opłaty abonamentowej zapewniać Abonentowi w czasie trwania Umowy dostęp do wybranej przez niego usługi oraz obsługę w zakresie bieżącej 
konserwacji sieci, tj.: prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych w celu utrzymania parametrów sieci i w gnieździe abonenckim w lokalu Abonenta; przyjmowanie 
zgłoszeń o zaistniałych usterkach i awariach; usuwanie usterek i awarii wynikłych z winy Dostawcy usług; dokonywanie napraw i modernizacji sieci w celu 
utrzymania jej w należytym stanie technicznym; możliwość konsultacji z Zakładem Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” w sprawach korzystania z usług.  
4. Świadczyć usługę zgodnie z obwiązującym Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych w CSM „Nasza Praca”, zwanym dalej „Regulaminem”, 
Wykazem programów i Cennikiem. 
 
§ 2 
1. Abonent oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dysponuje dokumentem potwierdzającym możliwość wykonania zobowiązania 
wynikającego wobec Dostawcy usług z niniejszej Umowy. 
2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w niniejszej Umowie i otrzymanym Regulaminie. 
3. Abonent oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z Regulaminem, wykazem programów i aktualnym Cennikiem oraz akceptuje ich treść. 
 
§ 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w formie pisemnej przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia opłaty wynikające z Umowy są nadal naliczane, 
Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową.  
2. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy, Abonament będzie płatny do 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc. Pierwszą opłatę należy wpłacić za 
pierwszy pełny miesiąc eksploatacji do dnia 20-go tego miesiąca, na podstawie protokołu odbioru. 
3. Abonent zobowiązuje się płacić na rzecz Dostawcy usług miesięczny Abonament z tytułu korzystania z usługi zgodnie z pakietem określonym w § 1 ust. 2 
niniejszej Umowy, którego wysokość ustalona jest w Cenniku stanowiącym załącznik do Umowy. 
4. Umowa zostaje zawarta w lokalu Dostawcy usług w Zakładzie Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” ul. Dekabrystów 68/76 w Częstochowie, tel. 34-361-25-
32. 
5. W przypadku, gdy w dniu zawarcia niniejszej Umowy Abonent korzysta z usługi na podstawie wcześniejszej Umowy z Dostawcą usług, dotychczasowa Umowa 
ulega rozwiązaniu. 
6. Pozostałe warunki, na jakich będzie świadczona usługa telekomunikacyjna w szczególności: sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe 
opcje usługi; ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi przez Dostawcę usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; dane dotyczące 
funkcjonalności świadczonej usługi; dane dotyczące jakości usług; zakres obsługi serwisowej; zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i termin jego wypłaty; zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji; informacje o 
polubownych sposobach rozwiązania sporów; sposób uzyskania informacji o aktualnym Cenniku usług oraz kosztów usług serwisowych; sposób przekazywania 
Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą; opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; sposoby dokonywania płatności; zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do Umowy. 
7. Dostawca usług dostarcza do lokalu Abonenta sygnał telewizji w technologii naziemnej telewizji cyfrowej dostępnej na terenie miasta Częstochowy i nie 
przekazuje w użytkowanie urządzeń służących do odbioru sygnału na czas trwania Umowy. Abonent korzysta z własnych urządzeń służących do odbioru sygnału 
telewizji cyfrowej.  
 
§ 4 
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Regulamin i Cennik stanowią załączniki do Umowy. 
 
§ 5 
1. Dostawca usług działa na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm., dalej jako: Prawo 
telekomunikacyjne), ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 ze zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1465 ze zm.) oraz Statutu Spółdzielni. 
2. Dostawca usług oświadcza, że na podstawie art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. „b” oraz lit. „f” Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako: RODO) 
jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Abonenta w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy (tj. rejestracja w bazie danych, czynności rozliczeniowe 
i serwisowe, przekazywanie ich przedstawicielom i pracownikom Dostawcy usług w celu realizacji usługi) oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Dostawcę usług (w szczególności dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z wykonywaniem Umowy). Dostawca usług 
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jest Administratorem danych osobowych Abonenta przetwarzanych w zakresie określonym w niniejszym ustępie. 
3. Abonent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
4. Dostawca usług oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych. 
 
§ 6 
1. Uzupełnienie, zmiana, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej.  
2. Dostawca usług: 
a) doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, 
w tym określonych w Regulaminie, 
b) podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w 
Regulaminie, 
- z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie, 
przy czym Abonent może skorzystać z tego prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
3. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków umowy określonych w Regulaminie, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie 
cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych 
zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego 
wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa 
UKE. Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
4. W przypadku zawarcia umowy związanej z ulgą przyznaną abonentowi, w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 2-3, 
Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi z zastrzeżeniem treści zdania następnego. Dostawcy usług przysługuje zwrot ulgi, jeżeli konieczność wprowadzenia 
zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego – w takim 
przypadku postanowień zdania poprzedniego nie stosuje się. Wysokość roszczenia o zwrot ulgi Dostawcy usług nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej 
Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 
5. Dostawca usług: 
a) doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, 
b) podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, 
- z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
6. W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług, dodanie nowej usługi lub 
wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z 
wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
7. W przypadku zawarcia umowy związanej z ulgą przyznaną abonentowi w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 5 i 6, Dostawcy usług 
nie przysługuje zwrot ulgi z zastrzeżeniem treści zdania następnego. Dostawcy usług przysługuje zwrot ulgi, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika 
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa – w takim przypadku postanowień zdania poprzedniego nie stosuje się. Wysokość roszczenia o zwrot ulgi Dostawcy usług 
nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 
8. Dostawca usług może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych przyczyn.  
9 W przypadkach, gdy Abonent:  
a) pozostaje w zwłoce z uregulowaniem dwóch opłat abonamentowych,  
b) rażąco narusza zapisy Umowy lub Regulaminu, a w szczególności udostępnia sygnał osobom trzecim, używa urządzeń Dostawcy w sposób niezgodny z Umową 
lub Regulaminem, dokonuje przeróbek lub nieprawidłowych podłączeń,  
c) wykorzystuje usługi niezgodnie z prawem, narusza bezpieczeństwo lub integralność sieci i usług telekomunikacyjnych, zakłóca poprawne funkcjonowanie 
infrastruktury sieci, narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, rozpowszechnia nielegalne materiały, niechciane wiadomości elektroniczne i wirusy 
komputerowe, dokonuje włamań do systemów komputerowych i urządzeń innych użytkowników sieci, uzyskuje nielegalny dostęp do danych i oprogramowania 
stanowią naruszenie zapisów Umowy i Regulaminu,  
Dostawca usług może wypowiedzieć Umowę z winy Abonenta ze skutkiem natychmiastowym. W pierwszej kolejności Dostawca usług może ograniczyć dostęp do 
świadczonych usług. Dostawca usług wysyła upomnienie wzywające Abonenta do przestrzegania postanowień Umowy wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin do 
usunięcia skutków naruszenia Umowy. Jeżeli Abonent nie zastosuje się do upomnienia, Dostawca usług wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
wyłączając Abonenta z sieci. Wypowiedzenie umowy następuje za pomocą oświadczenia w formie pisemnej złożonego Abonentowi przez Dostawcę usług.  
  
Dostawca usług: ___________________________           Czytelny podpis Abonenta: _____________________ 
 
Sporządził: (operator programu zot): __________________      Nr kontrolny:_ _ _ _ _ _ _ _ 



Konto bankowe Abonenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nr klienta:_ _ _ _ _ _ _ _ 

WZÓR 
 
UMOWA   nr   _ _ _ _ _ / _ _ _ _ / INT 
o świadczenie usługi dostępu do Internetu w sieci  CSM „Nasza Praca”  
 
zawarta w dniu  _ _ -_ _-_ _ _ _  w Częstochowie pomiędzy: 
 
1. Częstochowską Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasza Praca” z siedzibą w Częstochowie (42-218), ul. Okólna 113A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213616, NIP: 5730104772, REGON: 000484558, tel.34-325-73-
55, zwaną dalej „Dostawcą usług”, którą z upoważnienia Zarządu reprezentuje przy niniejszej czynności ____________________________ 
a 
2. Panią/Panem  (Abonentem) _________________________________, PESEL _______________   tel. __________________ 
adres instalacji łącza (zamieszkania): ____________________________________________________________________ 
adres do korespondencji: ______________________________________________________________________________ 
została zawarta Umowa następującej treści: 
 
§ 1 
Na mocy niniejszej Umowy Dostawca usług zobowiązuje się: 
1. Wykonać prace związane z uruchomieniem usługi dostępu do Internetu w lokalu wskazanym przez Abonenta w terminie do dnia _ _ -_ _-_ _ _ _ . 
2. Oddać w dniu odbioru technicznego do użytkowania wybraną przez Abonenta usługę: (nazwa usługi) pakiet: (nazwa pakietu). 
3. W ramach opłaty abonamentowej zapewniać Abonentowi w czasie trwania Umowy dostęp do wybranej przez niego usługi oraz obsługę w zakresie bieżącej 
konserwacji sieci, tj.: prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych w celu utrzymania parametrów sieci i w gnieździe abonenckim w lokalu Abonenta; przyjmowanie 
zgłoszeń o zaistniałych usterkach i awariach; usuwanie usterek i awarii wynikłych z winy Dostawcy usług; dokonywanie napraw i modernizacji sieci w celu 
utrzymania jej w należytym stanie technicznym; możliwość konsultacji z Zakładem Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” w sprawach korzystania z usług.  
4. Świadczyć usługę zgodnie z obwiązującym Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych w CSM „Nasza Praca”, zwanym dalej „Regulaminem” i 
Cennikiem. 
§ 2 
1. Abonent oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dysponuje dokumentem potwierdzającym możliwość wykonania zobowiązania 
wynikającego wobec Dostawcy usług z niniejszej Umowy. 
2. Abonent jest zobowiązany do wniesienia opłaty przyłączeniowej za montaż stałego łącza w lokalu Abonenta zgodnie z Cennikiem. 
3. Abonent przez podpisanie protokołu odbioru technicznego usługi potwierdza uruchomienie usługi i odbiór Urządzeń dostawcy usług niezbędnych do świadczenia 
usługi. Abonent zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru technicznego w dniu uruchomiania usługi. 
4. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w niniejszej Umowie i otrzymanym Regulaminie. 
5. Abonent oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z Regulaminem i aktualnym Cennikiem oraz akceptuje ich treść. 
6. Abonent oświadcza, że korzysta z usługi telewizji kablowej Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” w zakresie pakietu – (nazwa pakietu). 
§ 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w formie pisemnej przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W okresie wypowiedzenia opłaty wynikające z Umowy są nadal naliczane, 
Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową.  
2. Zmiana w przedmiocie świadczonej usługi dokonana na pisemne żądanie Abonenta a polegająca na zmianie pakietu na inny nie wymaga wypowiedzenia Umowy, 
a Abonament będzie naliczony w zmienionej wysokości od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym została 
dokonana zmiana. 
3. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy, Abonament będzie płatny do 20-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Pierwszą opłatę należy wpłacić 
za pierwszy pełny miesiąc eksploatacji do dnia 20-go tego miesiąca, na podstawie protokołu odbioru. 
4. Abonent zobowiązuje się płacić na rzecz Dostawcy usług miesięczny Abonament z tytułu korzystania z usługi zgodnie z wybranym pakietem określonym w §1 ust. 
2 niniejszej Umowy, którego wysokość ustalona jest w Cenniku stanowiącym załącznik do Umowy. 
5. Umowa zostaje zawarta w lokalu Dostawcy usług w Zakładzie Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” ul. Dekabrystów 68/76 w Częstochowie, tel. 34-361-25-
32. 
6. W przypadku, gdy w dniu zawarcia niniejszej Umowy Abonent korzysta z usługi na podstawie wcześniejszej Umowy z Dostawcą usług, dotychczasowa Umowa 
ulega rozwiązaniu. 
6. Pozostałe warunki, na jakich będzie świadczona usługa telekomunikacyjna w szczególności: sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe 
opcje usługi; ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi przez Dostawcę usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; dane dotyczące 
funkcjonalności świadczonej usługi; dane dotyczące jakości usług; zakres obsługi serwisowej; zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i termin jego wypłaty; zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji; informacje o 
polubownych sposobach rozwiązania sporów; sposób uzyskania informacji o aktualnym Cenniku usług oraz kosztów usług serwisowych; sposób przekazywania 
Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą; opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; sposoby dokonywania płatności zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do Umowy. 
§ 4 
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Regulamin i Cennik stanowią załączniki do Umowy. 
§ 5 
1. Dostawca usług działa na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm., dalej jako: Prawo 
telekomunikacyjne), ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 ze zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1465 ze zm.) oraz Statutu Spółdzielni. 
2. Dostawca usług oświadcza, że na podstawie art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. „b” oraz lit. „f” Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako: RODO) 
jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Abonenta w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy (tj. rejestracja w bazie danych, czynności rozliczeniowe 
i serwisowe, przekazywanie ich przedstawicielom i pracownikom Dostawcy usług w celu realizacji usługi) oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Dostawcę usług (w szczególności dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z wykonywaniem Umowy). Dostawca usług 
jest Administratorem danych osobowych Abonenta przetwarzanych w zakresie określonym w niniejszym ustępie. 
3. Abonent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
4. Dostawca usług oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych. 
§ 6 
1. Uzupełnienie, zmiana, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej.  
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2. Dostawca usług: 
a) doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, 
w tym określonych w Regulaminie, 
b) podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w 
Regulaminie, 
- z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie, 
przy czym Abonent może skorzystać z tego prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
3. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków umowy określonych w Regulaminie, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie 
cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych 
zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego 
wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa 
UKE. Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
4. W przypadku zawarcia umowy związanej z ulgą przyznaną abonentowi, w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 2-3, 
Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi z zastrzeżeniem treści zdania następnego. Dostawcy usług przysługuje zwrot ulgi, jeżeli konieczność wprowadzenia 
zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego – w takim 
przypadku postanowień zdania poprzedniego nie stosuje się. Wysokość roszczenia o zwrot ulgi Dostawcy usług nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej 
Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 
5. Dostawca usług: 
a) doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, 
b) podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, 
- z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
6. W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług, dodanie nowej usługi lub 
wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z 
wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
7. W przypadku zawarcia umowy związanej z ulgą przyznaną abonentowi w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 5 i 6, Dostawcy usług 
nie przysługuje zwrot ulgi z zastrzeżeniem treści zdania następnego. Dostawcy usług przysługuje zwrot ulgi, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika 
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa – w takim przypadku postanowień zdania poprzedniego nie stosuje się. Wysokość roszczenia o zwrot ulgi Dostawcy usług 
nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 
8. Dostawca usług może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych przyczyn.  
9 W przypadkach, gdy Abonent:  
a) pozostaje w zwłoce z uregulowaniem dwóch opłat abonamentowych,  
b) rażąco narusza zapisy Umowy lub Regulaminu, a w szczególności udostępnia sygnał osobom trzecim, używa urządzeń Dostawcy w sposób niezgodny z Umową 
lub Regulaminem, dokonuje przeróbek lub nieprawidłowych podłączeń,  
c) wykorzystuje usługi niezgodnie z prawem, narusza bezpieczeństwo lub integralność sieci i usług telekomunikacyjnych, zakłóca poprawne funkcjonowanie 
infrastruktury sieci, narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, rozpowszechnia nielegalne materiały, niechciane wiadomości elektroniczne i wirusy 
komputerowe, dokonuje włamań do systemów komputerowych i urządzeń innych użytkowników sieci, uzyskuje nielegalny dostęp do danych i oprogramowania 
stanowią naruszenie zapisów Umowy i Regulaminu,  
Dostawca usług może wypowiedzieć Umowę z winy Abonenta ze skutkiem natychmiastowym. W pierwszej kolejności Dostawca usług może ograniczyć dostęp do 
świadczonych usług. Dostawca usług wysyła upomnienie wzywające Abonenta do przestrzegania postanowień Umowy wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin do 
usunięcia skutków naruszenia Umowy. Jeżeli Abonent nie zastosuje się do upomnienia, Dostawca usług wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
wyłączając Abonenta z sieci. Wypowiedzenie umowy następuje za pomocą oświadczenia w formie pisemnej złożonego Abonentowi przez Dostawcę usług.  
§ 7 
1. Prędkości transmisji danych określone w pakietach usług Internetowych w Umowie, Cenniku i Regulaminie, są możliwymi do osiągnięcia prędkościami pobierania 
oraz wysyłania danych. Opisane prędkości są prędkościami maksymalnymi. 
2. Zwykle dostępna oraz minimalna prędkość transmisji danych (pobierania oraz wysyłania), określona jest jako stosunek tych prędkości do prędkości maksymalnej. 
Deklarowane prędkości pobierania i wysyłania danych oraz prędkości zwykle dostępne (mierzone wg średniej dobowej) wynoszą 70%, a prędkości minimalne 
pobierania i wysyłania danych wynoszą 40%. 
3. Prędkości transmisji danych dostępne są przy połączeniu kablowym poprzez port Ethernet w urządzeniu Dostawcy usług i zależne od sprzętu Abonenta. 
4. Wszelkie stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu pod względem prędkości lub 
innych parametrów jakości usługi, a wykonaniem opisanym przez dostawcę usług dostępu do Internetu zgodnie z ust. 2 - w przypadku gdy odnośne fakty zostały 
ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez krajowy organ regulacyjny - uznawane są za nienależyte wykonanie niniejszej umowy. W 
takim przypadku Abonent może w drodze postepowania sądowego dochodzić odszkodowania od Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  „Nasza Praca”. Za 
każdy dzień nienależytego wykonania umowy Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej należnej za miesiąc kalendarzowy, 
w którym doszło do nienależytego wykonania Umowy ze strony Dostawcy usług. 
5. Korzystanie z poszczególnych treści, aplikacji lub usług wymagających wyższej prędkości transmisji danych niż zwykle dostępna, może być w szczególności 
ograniczone w następujących przypadkach: odtwarzania online treści wideo o wysokiej rozdzielczości; korzystania z treści, aplikacji lub usług wymagających 
prędkości zbliżonej do maksymalnej; jednoczesnego korzystania z innych treści, aplikacji lub usług. 
6. Środki zarządzania ruchem stosowane przez Dostawcę usług nie wpływają ani na jakość usług, ani na prywatność Abonenta, ani na ochronę jego danych 
osobowych. 
 
Dostawca usług: ___________________________           Czytelny podpis Abonenta: _____________________ 
 
Sporządził: (operator programu zot): __________________      Nr kontrolny:_ _ _ _ _ _ _ _ 
 



WZÓR                                                                                                            Konto bankowe Abonenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nr klienta:_ _ _ _ _ _ _ _ 

UMOWA   nr   _ _ _ _ _ / _ _ _ _ / INT 
o świadczenie usługi dostępu do Internetu w sieci  CSM „Nasza Praca”  
zawarta w dniu  _ _ -_ _-_ _ _ _  w Częstochowie pomiędzy: 
1. Częstochowską Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasza Praca” z siedzibą w Częstochowie (42-218), ul. Okólna 113A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213616, NIP: 5730104772, REGON: 000484558, tel.34-325-73-
55, zwaną dalej „Dostawcą usług”, którą z upoważnienia Zarządu reprezentuje przy niniejszej czynności ____________________________ 
a 
2. Panią/Panem  (Abonentem) ___________________________________, PESEL _______________   tel. ______________ 
adres instalacji łącza (zamieszkania): ____________________________________________________________________ 
adres do korespondencji: ______________________________________________________________________________ 
została zawarta Umowa następującej treści: 
§ 1 
Na mocy niniejszej Umowy Dostawca usług zobowiązuje się: 
1. Wykonać prace związane z uruchomieniem usługi dostępu do Internetu w lokalu wskazanym przez Abonenta w terminie do dnia _ _ -_ _-_ _ _ _ . 
2. Oddać w dniu odbioru technicznego do użytkowania wybraną przez Abonenta usługę: (nazwa usługi) pakiet: (nazwa pakietu). 
3. W ramach opłaty abonamentowej zapewniać Abonentowi w czasie trwania Umowy dostęp do wybranej przez niego usługi oraz obsługę w zakresie bieżącej 
konserwacji sieci, tj.: prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych w celu utrzymania parametrów sieci i w gnieździe abonenckim w lokalu Abonenta; przyjmowanie 
zgłoszeń o zaistniałych usterkach i awariach; usuwanie usterek i awarii wynikłych z winy Dostawcy usług; dokonywanie napraw i modernizacji sieci w celu 
utrzymania jej w należytym stanie technicznym; możliwość konsultacji z Zakładem Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” w sprawach korzystania z usług.  
4. Świadczyć usługę zgodnie z obwiązującym Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych w CSM „Nasza Praca”, zwanym dalej „Regulaminem” i 
Cennikiem. 
§ 2 
1. Abonent oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dysponuje dokumentem potwierdzającym możliwość wykonania zobowiązania 
wynikającego wobec Dostawcy usług z niniejszej Umowy. 
2. Abonent jest zobowiązany do wniesienia opłaty przyłączeniowej za montaż stałego łącza w lokalu Abonenta zgodnie z Cennikiem. 
3. Abonent przez podpisanie protokołu odbioru technicznego usługi potwierdza uruchomienie usługi i odbiór Urządzeń dostawcy usług niezbędnych do świadczenia 
usługi. Abonent zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru technicznego w dniu uruchomiania usługi. 
4. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w niniejszej Umowie i otrzymanym Regulaminie. 
5. Abonent oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z Regulaminem i aktualnym Cennikiem oraz akceptuje ich treść. 
6. Abonent oświadcza, że korzysta z usługi telewizji kablowej Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” w zakresie pakietu – (nazwa pakietu). 
§ 3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony kolejnych 18-stu miesięcy płatnych zgodnie z warunkami określonymi w § 3 ust. 5-6 niniejszej Umowy. 
2. Rozwiązanie Umowy przez Abonenta przed upływem 18-stu miesięcy, o których mowa w ust. 1, lub z przyczyn leżących po stronie Abonenta, spowoduje 
konieczność zwrotu przez Abonenta ulgi udzielonej Abonentowi przez Dostawcę usług przy zawieraniu niniejszej Umowy, tj. różnicy pomiędzy kwotą należną dla 
umów zawieranych na czas nieokreślony wynikającej z Cennika a kwotą wpłaconą zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres 
od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.  
3. Po upływie czasu określonego 18-stu miesięcy płatnych Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony bez dodatkowych opłat z tego tytułu, 
chyba że Abonent postanowi inaczej i przed upływem okresu obowiązywania Umowy w formie pisemnej oświadczy, że nie jest zainteresowany jej przedłużeniem. W 
przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi 
przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w tym okresie wypowiedzenia Abonent ponosi 
jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową.  
4. Zmiana w przedmiocie świadczonej usługi dokonana na pisemne żądanie Abonenta a polegająca na zmianie pakietu na inny nie wymaga wypowiedzenia Umowy, 
a Abonament będzie naliczony w zmienionej wysokości od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym została 
dokonana zmiana. 
5. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy, Abonament będzie płatny do 20-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Pierwszą opłatę należy wpłacić 
za pierwszy pełny miesiąc eksploatacji do dnia 20-go tego miesiąca, na podstawie protokołu odbioru. 
6. Abonent zobowiązuje się płacić na rzecz Dostawcy usług miesięczny Abonament z tytułu korzystania z usługi zgodnie z wybranym pakietem określonym w §1 ust. 
2 niniejszej Umowy, którego wysokość ustalona jest w Cenniku stanowiącym załącznik do Umowy. 
7. Umowa zostaje zawarta w lokalu Dostawcy usług w Zakładzie Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” ul. Dekabrystów 68/76 w Częstochowie, tel. 34-361-25-
32. 
8. W przypadku, gdy w dniu zawarcia niniejszej Umowy Abonent korzysta z usługi na podstawie wcześniejszej Umowy z Dostawcą usług, dotychczasowa Umowa 
ulega rozwiązaniu. 
9. Pozostałe warunki, na jakich będzie świadczona usługa telekomunikacyjna w szczególności: sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe 
opcje usługi; ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi przez Dostawcę usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; dane dotyczące 
funkcjonalności świadczonej usługi; dane dotyczące jakości usług; zakres obsługi serwisowej; zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i termin jego wypłaty; zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji; informacje o 
polubownych sposobach rozwiązania sporów; sposób uzyskania informacji o aktualnym Cenniku usług oraz kosztów usług serwisowych; sposób przekazywania 
Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą; opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych; sposoby dokonywania płatności zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do Umowy. 
§ 4 
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Regulamin i Cennik stanowią załączniki do Umowy. 
§ 5 
1. Dostawca usług działa na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm., dalej jako: Prawo 
telekomunikacyjne), ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 ze zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1465 ze zm.) oraz Statutu Spółdzielni. 
2. Dostawca usług oświadcza, że na podstawie art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. „b” oraz lit. „f” Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako: RODO) 
jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Abonenta w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy (tj. rejestracja w bazie danych, czynności rozliczeniowe 
i serwisowe, przekazywanie ich przedstawicielom i pracownikom Dostawcy usług w celu realizacji usługi) oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Dostawcę usług (w szczególności dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z wykonywaniem Umowy). Dostawca usług 
jest Administratorem danych osobowych Abonenta przetwarzanych w zakresie określonym w niniejszym ustępie. 
3. Abonent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
4. Dostawca usług oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych. 
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§ 6 
1. Uzupełnienie, zmiana, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej.  
2. Dostawca usług: 
a) doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, w tym określonych w Regulaminie, 
b) podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w 
Regulaminie, 
- z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie, 
przy czym Abonent może skorzystać z tego prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
3. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków umowy określonych w Regulaminie, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie 
cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych 
zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego 
wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa 
UKE. Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
4. W przypadku zawarcia umowy związanej z ulgą przyznaną abonentowi, w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 2-3, 
Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi z zastrzeżeniem treści zdania następnego. Dostawcy usług przysługuje zwrot ulgi, jeżeli konieczność wprowadzenia 
zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego – w takim 
przypadku postanowień zdania poprzedniego nie stosuje się. Wysokość roszczenia o zwrot ulgi Dostawcy usług nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej 
Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 
5. Dostawca usług: 
1) doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, 
2) podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, 
- z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
6. W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług, dodanie nowej usługi lub 
wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z 
wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika 
konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Jednocześnie Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku, przy czym Abonent może skorzystać z tego 
prawa do dnia wejścia tych zmian w życie. 
7. W przypadku zawarcia umowy związanej z ulgą przyznaną abonentowi w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 5 i 6, Dostawcy usług 
nie przysługuje zwrot ulgi z zastrzeżeniem treści zdania następnego. Dostawcy usług przysługuje zwrot ulgi, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika 
bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa – w takim przypadku postanowień zdania poprzedniego nie stosuje się. Wysokość roszczenia o zwrot ulgi Dostawcy usług 
nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 
8. Dostawca usług może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych przyczyn.  
9 W przypadkach, gdy Abonent:  
a) pozostaje w zwłoce z uregulowaniem dwóch opłat abonamentowych,  
b) rażąco narusza zapisy Umowy lub Regulaminu, a w szczególności udostępnia sygnał osobom trzecim, używa urządzeń Dostawcy w sposób niezgodny z Umową 
lub Regulaminem, dokonuje przeróbek lub nieprawidłowych podłączeń,  
c) wykorzystuje usługi niezgodnie z prawem, narusza bezpieczeństwo lub integralność sieci i usług telekomunikacyjnych, zakłóca poprawne funkcjonowanie 
infrastruktury sieci, narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, rozpowszechnia nielegalne materiały, niechciane wiadomości elektroniczne i wirusy 
komputerowe, dokonuje włamań do systemów komputerowych i urządzeń innych użytkowników sieci, uzyskuje nielegalny dostęp do danych i oprogramowania 
stanowią naruszenie zapisów Umowy i Regulaminu,  
Dostawca usług może wypowiedzieć Umowę z winy Abonenta ze skutkiem natychmiastowym. W pierwszej kolejności Dostawca usług może ograniczyć dostęp do 
świadczonych usług. Dostawca usług wysyła upomnienie wzywające Abonenta do przestrzegania postanowień Umowy wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin do 
usunięcia skutków naruszenia Umowy. Jeżeli Abonent nie zastosuje się do upomnienia, Dostawca usług wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
wyłączając Abonenta z sieci. Wypowiedzenie umowy następuje za pomocą oświadczenia w formie pisemnej złożonego Abonentowi przez Dostawcę usług. W takim 
przypadku Dostawcy usług przysługuje prawo zwrotu równowartości ulgi udzielonej Abonentowi przy zawarciu Umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość 
za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 
§ 7 
1. Prędkości transmisji danych określone w pakietach usług Internetowych w Umowie, Cenniku i Regulaminie, są możliwymi do osiągnięcia prędkościami pobierania 
oraz wysyłania danych. Opisane prędkości są prędkościami maksymalnymi. 
2. Zwykle dostępna oraz minimalna prędkość transmisji danych (pobierania oraz wysyłania), określona jest jako stosunek tych prędkości do prędkości maksymalnej. 
Deklarowane prędkości pobierania i wysyłania danych oraz prędkości zwykle dostępne (mierzone wg średniej dobowej) wynoszą 70%, a prędkości minimalne 
pobierania i wysyłania danych wynoszą 40%. 
3. Prędkości transmisji danych dostępne są przy połączeniu kablowym poprzez port Ethernet w urządzeniu Dostawcy usług i zależne od sprzętu Abonenta. 
4. Wszelkie stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu pod względem prędkości lub 
innych parametrów jakości usługi, a wykonaniem opisanym przez dostawcę usług dostępu do Internetu zgodnie z ust. 2 - w przypadku gdy odnośne fakty zostały 
ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez krajowy organ regulacyjny - uznawane są za nienależyte wykonanie niniejszej umowy. W 
takim przypadku Abonent może w drodze postepowania sądowego dochodzić odszkodowania od Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  „Nasza Praca”. Za 
każdy dzień nienależytego wykonania umowy Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej należnej za miesiąc kalendarzowy, 
w którym doszło do nienależytego wykonania Umowy ze strony Dostawcy usług. 
5. Korzystanie z poszczególnych treści, aplikacji lub usług wymagających wyższej prędkości transmisji danych niż zwykle dostępna, może być w szczególności 
ograniczone w następujących przypadkach: odtwarzania online treści wideo o wysokiej rozdzielczości; korzystania z treści, aplikacji lub usług wymagających 
prędkości zbliżonej do maksymalnej; jednoczesnego korzystania z innych treści, aplikacji lub usług. 
6. Środki zarządzania ruchem stosowane przez Dostawcę usług nie wpływają ani na jakość usług, ani na prywatność Abonenta, ani na ochronę jego danych 
osobowych. 
 
Dostawca usług: ___________________________           Czytelny podpis Abonenta: _____________________ 
 
Sporządził: (operator programu zot): __________________      Nr kontrolny:_ _ _ _ _ _ _ _ 



                                                         
 
 

 
 

 

 

 

Zakład Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” 
42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 68/76 

tel. 34-361-25-32 fax. 34-361-30-93  

e-mail: dtv@csmnp.com.pl   www.tvknaszapraca.pl 

  

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI CSM "NASZA PRACA" 

                              

TELEWIZJA CYFROWA                             Cennik obowiązuje od 01.01.2022 r. 

        
1. Opłaty miesięczne  

Cena zł 

  

Pakiet BIAŁY 16,00 

Pakiet BRĄZOWY 46,00 

Pakiet SREBRNY 56,00 

Pakiet ZŁOTY 66,00 

Pakiet PLATYNOWY 76,00 

Pakiet CANAL+ SELECT 1 39,00 

Pakiet CANAL+ PRESTIGE 1 45,00 

MULTIROOM 2 10,00 

  

Dzierżawa dekodera cyfrowego 
STB lub modułu CAM  

urządzenie przekazywane Abonentowi na czas trwania 
Umowy, stanowi własność Dostawcy usług 

brak 

                              
2. Opłaty jednorazowe Zakres Cena zł 
                              

Aktywacja usługi 
telewizji cyfrowej 

umowa zawierana na czas określony 18 miesięcy płatnych brak 

umowa zawierana na czas nieokreślony 600,00 

                              

Aktywacja usługi MULTIROOM 

wymaga jednego aktywnego pakietu - minimum BRĄZOWY, 

brak niedostępna w pakietach: BIAŁY, CANAL+ SELECT, 
CANAL+ PRESTIGE 

                              

Zmiana pakietu 
z niższego na wyższy 

każda zmiana, której skutkiem jest zwiększenie całkowitej 
miesięcznej opłaty uiszczanej przez Abonenta na rzecz 
Dostawcy usług 

brak 

Zmiana pakietu 
z wyższego na niższy 

każda zmiana, której skutkiem jest zmniejszenie całkowitej 
opłaty miesięcznej uiszczanej przez Abonenta na rzecz 
Dostawcy usług 

17,50 

Montaż dodatkowego punktu odbioru tvk / gniazda antenowego z klatki schodowej lub punktu 
rozdzielczego poza lokalem 

120,00 

Wymiana przewodu koncentrycznego doprowadzającego sygnał do lokalu z klatki schodowej 
lub punktu rozdzielczego poza lokalem 

49,00 

Wymiana gniazda abonenckiego tvk  w lokalu Abonenta 36,00 

Montaż dodatkowego punktu odbioru tvk w obrębie lokalu 59,00 

Wymiana przewodu przyłączeniowego w lokalu od gniazda tvk do odbiornika telewizyjnego          
o długości do 5 mb 

20,00 

Asysta techniczna przy instalacji urządzeń Dostawcy usług w lokalu Abonenta 36,00 

Podstawowe strojenie programów na dekoderze STB lub telewizorze (lista wg LCN) 36,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie karty dostępu warunkowego  69,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie pilota do dekodera cyfrowego STB 50,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie przewodów (SCART, HDMI, antenowy) za każdą sztukę 20,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie opakowania dekodera cyfrowego STB (pudełko) 15,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie zasilacza do dekodera cyfrowego STB 29,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie dekodera cyfrowego STB 299,00 

Utrata, uszkodzenie lub niezwrócenie modułu CAM 169,00 

Nieuzasadnione wezwanie pracownika Dostawcy usług 36,00 

Naprawa instalacji w obrębie lokalu 59,00 

   

1 usługa niedostępna w pakiecie BIAŁY, wymaga jednego aktywnego pakietu minimum BRĄZOWY 
2  zawiera dostęp do takiego samego pakietu programów jaki jest określony w Umowie zawartej z Abonentem                  
  z wyłączeniem pakietów: BIAŁY, CANAL+ SELECT, CANAL+ PRESTIGE, umożliwia odbiór na jednym  
  dodatkowym telewizorze za pomocą dodatkowego dekodera lub modułu CAM 
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CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI CSM "NASZA PRACA" 

                              

INTERNET                                         Cennik obowiązuje od 01.01.2022 r. 

  

Rodzaj opłaty Zakres Cena zł 

Opłata przyłączeniowa 
umowa zawierana na czas określony, montaż stałego 
łącza, instalacja i podstawowa konfiguracja modemu 
kablowego 

brak 

Opłata przyłączeniowa 
umowa zawierana na czas nieokreślony, montaż stałego 
łącza, instalacja i podstawowa konfiguracja modemu 
kablowego 

600,00 

                              

Dla abonentów usług telewizyjnych 

  MINI BASIC MEDIUM ULTRA 

Maksymalna prędkość 
pobierania danych 

120 Mb/s 200 Mb/s 300 Mb/s 500 Mb/s 

Maksymalna prędkość 
wysyłania danych 

10 Mb/s 20 Mb/s 30 Mb/s 40 Mb/s 

Abonament miesięczny 
z obowiązującym podatkiem 

37,00 zł 45,00 zł 60,00 zł 89,00 zł 

                              

Dla osób niekorzystających z usług telewizyjnych 

  MINI+ BASIC+ MEDIUM+ ULTRA+ 

Maksymalna prędkość 
pobierania danych 

120 Mb/s 200 Mb/s 300 Mb/s 500 Mb/s 

Maksymalna prędkość 
wysyłania danych 

10 Mb/s 20 Mb/s 30 Mb/s 40 Mb/s 

Abonament miesięczny z 
obowiązującym podatkiem 

47,00 zł 55,00 zł 70,00 zł 99,00 zł 

                              

Opłaty dodatkowe 

Aktywacja usługi uruchomienie nieaktywnej usługi 36,00 

Asysta techniczna przy konfiguracji urządzeń Abonenta za modemem kablowym (router, 
bramka voip, komputer, itp.) 

55,50 

Przeniesienie stałego łącza 

z lokalu mieszkalnego do innego lokalu mieszkalnego, w 
którym istnieje instalacja tvk, których Abonent jest 
właścicielem lub głównym najemcą, należących do 
zasobów Spółdzielni 

59,00 

z jednego miejsca w drugie wskazane przez Abonenta w  
obrębie tego samego lokalu mieszkalnego 

59,00 

Zmiana pakietu 

z niższego na wyższy: 
każda zmiana, której skutkiem jest zwiększenie całkowitej 
miesięcznej opłaty uiszczanej przez Abonenta 

- 

z wyższego na niższy: 
każda zmiana, której skutkiem jest zmniejszenie 
całkowitej miesięcznej opłaty uiszczanej przez Abonenta 

36,00 

Nieuzasadnione wezwanie pracownika Dostawcy usług 36,00 

Uszkodzenie, utrata lub niezwrócenie modemu kablowego 175,00 

Uszkodzenie, utrata lub niezwrócenie zasilacza do modemu kablowego 50,00 

Uszkodzenie, utrata lub niezwrócenie terminala Wi-Fi 500,00 

Uszkodzenie, utrata lub niezwrócenie zasilacza do terminala Wi-Fi 50,00 

Wymiana przewodu koncentrycznego doprowadzającego sygnał do lokalu z klatki 
schodowej lub punktu rozdzielczego 

49,00 

Wymiana gniazda abonenckiego w lokalu 36,00 

Naprawa instalacji w obrębie lokalu 59,00 

   
Prędkości dostępne przy połączeniu z modemem kablowym poprzez port Ethernet 
i zależne od sprzętu Abonenta. 


