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Czym jest roaming? 
Jak to możliwe, że po przekroczeniu granicy telefon komórkowy nadal działa? 
Dzieje się tak dlatego, że za każdym razem, gdy wykonujemy bądź odbieramy połączenie z telefonu komórkowego, 
przebywając za granicą na wakacjach lub w podróży służbowej, korzystamy z usługi roamingowej. Usługa ta oznacza 
korzystanie z sieci zagranicznego operatora telefonii komórkowej, ponieważ krajowy operator nie zapewnia 
obsługi w krajach, do których się udajemy. Za udostępnienie tej usługi zagraniczny operator sieci komórkowej obciąża 
kosztami operatora krajowego. Koszty te są dodawane do standartowych stawek za połączenia krajowe na rachunku 
telefonicznym użytkownika. 
Natomiast z transferu danych w roamingu korzystamy w przypadku, gdy używając komputera kieszonkowego, 
łączymy się z Internetem za pośrednictwem sieci telefonicznej lub surfujemy po Internecie używając laptopa 
wyposażonego w kartę telefonii komórkowej. 
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„SMS-y bez granic”: 
koniec z przepłacaniem za wiadomości 

tekstowe wysyłane w roamingu

 
 

 

Dzięki unijnemu rozporządzeniu w 
sprawie roamingu, które obowiązuje od 
lipca 2007 r., koszty korzystania z 
telefonów komórkowych za granicą 
spadły nawet o 60 proc. Rozporządzenie 
dotyczy jedynie połączeń głosowych i 
gwarantuje, że opłaty za rozmowy w 
innym państwie UE nie będą w 
nieuzasadniony sposób przewyższać 
stawek krajowych. Chociaż konsumenci 
płacą obecnie o wiele mniej niż kiedyś 
za połączenia głosowe w roamingu, 
wysyłanie SMS-ów i transmisja danych 
w roamingu kosztują nadal zbyt dużo. 
Komisja rozpoczęła zatem prace nad 
wnioskami legislacyjnymi, które 
zapewniłyby konsumentom możliwość 
korzystania z jednolitego rynku 
wiadomości tekstowych i transferu 
danych. 

Dlaczego potrzebne są nowe przepisy? 

Obecnie co najmniej 147 mln obywateli UE (37 
mln turystów i 110 mln przedsiębiorców) 
ponosi bardzo wysokie koszty połączeń 
komórkowych w roamingu 
międzynarodowym. Komisja w pełni docenia 
znaczenie potencjału telefonii komórkowej dla 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, dlatego 
też tak ważne było podjęcie działań 
przynoszących korzyści konsumentom.  

 

 

Jako że wielokrotne wzywanie operatorów do 
dobrowolnego obniżenia opłat roamingowych 
nie przyniosło spodziewanych rezultatów, 
Komisja postanowiła podjąć działania prawne.  

Dzięki inicjatywie UE ceny połączeń głosowych 
w roamingu spadły, jednak koszty wysyłania 
SMS-ów i transmisji danych w roamingu nadal 
pozostają bardzo wysokie. Komisja ponownie 
wezwała operatorów do dobrowolnego 
obniżenia cen do 1 lipca 2008 r. Obecnie 
średni koszt przesłania SMS-a w roamingu w 
UE wynosi 29 centów i zdarza się, że jest 
dziesięciokrotnie wyższy niż cena SMS-a 
wysłanego w obrębie swojego kraju. Co więcej 
stawki za wysyłanie SMS-ów w roamingu są 
bardzo zróżnicowane w poszczególnych 
krajach UE, np. w Estonii możemy zapłacić 
jedynie 6 centów, a w Belgii aż 80 centów. 
Natomiast koszty transmisji danych w 
roamingu wahają się od 25 centów do ponad 
16 euro za wysłanie 1MB. Pokazuje to 
wyraźnie, że samoregulacja nie przyniosła 
oczekiwanych rezultatów. 

Jakie działania należy podjąć? 

Głównymi problemami związanymi z 
wysyłaniem wiadomości tekstowych i 
transmisją danych w roamingu są wysokie 
stawki oraz brak przejrzystości cenowej. 
Często konsumenci nie są dostatecznie 
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poinformowani o kosztach wysyłania SMS-ów 
za granicą lub pobrania 1MB danych w 
roamingu. Po powrocie do domu może czekać 
ich niemiła niespodzianka w postaci wysokiego 
rachunku telefonicznego. Na przykład zdarzyło 
się, że użytkownik, który podczas pobytu za 
granicą pobrał program telewizyjny, otrzymał 
rachunek opiewający na 40 tys. euro.  

Komisja uważa, że stosowane obecnie stawki 
za przesyłanie wiadomości tekstowych i 
transfer danych w roamingu są bezzasadnie 
wysokie i powinny zostać ograniczone. 

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?  

W maju 2007 r. Parlament Europejski niemal 
jednogłośnie zatwierdził wniosek Komisji 
dotyczący rozporządzenia mającego na celu 
obniżenie opłat roamingowych za połączenia 
komórkowe. Rozporządzenie to weszło w życie 
na początku lipca 2007 r.  

Ceny za minutę, należy doliczyć VAT 

Na mocy tego rozporządzenia ceny detaliczne i 
hurtowe za połączenia w roamingu nie mogą 
przekraczać określonego pułapu tzw. 
eurotaryfy. Poniżej tego poziomu konkurencja 
powinna opierać się na atrakcyjności 
oferowanych pakietów. Obowiązujące obecnie 
pułapy zostaną ponownie ograniczone w 2009 
r. i będą obowiązywać do końca czerwca 2010 
r., kiedy to rozporządzenie straci ważność.  

Dzięki rozporządzeniu informacje na temat 
stawek powinny również być jaśniejsze i 
łatwiej dostępne dla konsumentów. Nakłada 
ono na operatorów obowiązek udzielania 
swoim klientom bezpłatnych informacji na 
temat wysokości opłat roamingowych w 
danym kraju za pośrednictwem SMS-ów 
przesyłanych użytkownikom po przekroczeniu 
granicy innego państwa członkowskiego. 
Konsumenci muszą również mieć zapewnioną 
możliwość uzyskania informacji na temat 
stawek roamingowych za pośrednictwem 
wiadomości tekstowej bądź bezpłatnej 
infolinii. 

W styczniu 2008 r. władze poszczególnych 
państw UE potwierdziły, że rozporządzenie 
zostało wprowadzone bez większych przeszkód 
we wszystkich państwach członkowskich.  

W rozporządzeniu przewidziano również 
ponowny jego przegląd przez Komisję, która 
podejmie decyzję, czy czas jego obowiązywania 
należy przedłużyć po lipcu 2010 r. i czy 
powinno ono również objąć przesyłanie 
wiadomości tekstowych i transfer danych w 
roamingu. Z badań wynika, że konkurencja na 
rynku połączeń głosowych w roamingu rozwija 
się powoli. Komisja zamierza zatem wydłużyć 
okres obowiązywania rozporządzenia 
dotyczącego połączeń głosowych w roamingu.  

Dalsze działania 

Aby konsumenci mogli w pełni korzystać z 
prawdziwie jednolitego rynku, wczesną 
jesienią 2008 r. Komisja zamierza przedstawić 
rozporządzenie dotyczące kosztów przesyłania 
wiadomości tekstowych i transferu danych w 
roamingu.  

Dzięki rozporządzeniu w sprawie roamingu 
udało się znieść jedną z ostatnich barier 
istniejących na rynku wewnętrznym. Okazało 
się ono korzystne zarówno dla osób 
podróżujących po krajach UE w celach 
rekreacyjnych, jak i dla przedsiębiorców. Teraz 
nadeszła pora, aby stworzyć jednolity rynek 
wiadomości tekstowych i transferu danych w 
roamingu. 

 

 
 
 
Więcej informacji 

Strona internetowa Komisji poświęcona roamingowi: http://ec.europa.eu/roaming/ 

Europejskie społeczeństwo informacyjne – portal tematyczny 
http://ec.europa.eu/information_society  

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Av. de Beaulieu 25, B-
1049 Brussels  
E-mail: infso-desk@ec.europa.eu Strona internetowa: 
http://ec.europa.eu/dgs/information_society 

 LATO  
2008 

LATO  
2009 

Maksymalny 
pułap 

eurotaryfy za 
połączenia 

wychodzące 

 
0,46 euro 

 
0,43 euro 

Maksymalny 
pułap 

eurotaryfy za 
połączenia 

przychodzące  

 
0,22 euro 

 
0,19 euro 

Maksymalna 
stawka w 

rozliczeniach 
między 

operatorami 

 
0,28 euro 

 
0,26 euro 
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