
Wniosek o zachowanie ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany 

dostawcy usługi  

Wypełnia NASK PIB 

Numer wniosku  

Data złożenia Wniosku  

Adres e-mail NASK PIB do obsługi Wniosku i kontaktu między 
operatorami 

Internet_pcdu@nasksa.pl 

Najwcześniejsza data, w której możliwa jest instalacja usługi przez 
NASK S.A 

 

Usługa realizowana w przypadku współdzielenia sieci dostępowej  ☐ TAK / ☐ NIE [zaznaczyć właściwe] 

 

Wypełnia Użytkownik 

A. Informacje o Wnioskodawcy* 

1. Dane Wnioskodawcy  Nazwa Firmy:  

Adres siedziby: 
Ulica  Nr budynku  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość  
NIP  REGON  KRS  

2. Osoba upoważniona 
do reprezentacji Imię i Nazwisko  Stanowisko 

 

3. Dane kontaktowe Adres e-mail  Nr telefonu  

Imię i Nazwisko  Należy wypełnić jeśli osoba do kontaktu jest inna niż wskazana w pkt. 2 

*Dane w Części A należy wypełnić obowiązkowo. Pola takie jak (nr lokalu, KRS, nr telefonu) można pozostawić puste.  

 

B. Dane o dotychczasowym dostawcy usługi dostępu do sieci Internet i usłudze dostępu do sieci Internet* 

1. Dotychczasowy dostawca usługi  Nazwa Firmy:  

2. Dane kontaktowe do osoby reprezentującej dotychczasowego dostawcę usługi  Imię i Nazwisko  

Adres e-mail  Nr telefonu  

3. Identyfikator usługi dostępu do sieci Internet 
świadczonej na rzecz Wnioskodawcy przez  
dotychczasowego dostawcę usługi 

 4. Numer umowy z  
dotychczasowym 
dostawcą usługi 

 

5. Adres instalacji (dla  
usług stacjonarnych): 

Ulica  Nr budynku  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

*W części B pkt. 1  należy wypełnić obowiązkowo. Pozostałe pola nie są obowiązkowe jednak w znaczący sposób ułatwiają i przyspieszają 
proces uruchomienia usługi dostępu do Internetu z zachowaniem ciągłości jej świadczenia.  

 

C. Oświadczenia /Część C jest obowiązkowa/ 

Sposób komunikacji pomiędzy NASK PIB , a Użytkownikiem w procesie dostarczania usługi, w tym w jaki 
sposób zostanie Abonentowi przekazana informacja o skutecznie przeprowadzonym procesie dostarczenia 
usługi dostępu do Internetu: 

 adres e-mail / ☐ nr telefonu  
* Adres e-mail jest obowiązkowy w celu zrealizowania komunikatu o którym mowa w w par 3. Ust 43 Procedury 
Na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 
2460 ze zm.) wnioskuję o zawarcie Umowy o usługę dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości 
świadczenia tej usługi. 
 

 ☐  Udzielam / ☐ nie udzielam* NASK PIB pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy w 
postępowaniu w sprawie zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet na NASK PIB– zgodnie z wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 2. 
 

☐ *  Zapoznałem się i akceptuję w całości procedurę NASK PIB ,,Zachowanie ciągłości świadczenia usługi 
dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany dostawcy usługi, dostępnej na stronie internetowej NASK PIB 
– www.nask.pl (,,Procedura”) 

               
                         ____________________________ 
                            Podpis Wnioskodawcy/stanowisko/ 

 

* Proszę wstawić znak ,,x” w odpowiednio do decyzji Wnioskodawcy  

Załączniki: 
1. Informacja dla Użytkownika i dotychczasowego dostawcy Usług; 
2. Pełnomocnictwo (jeśli udzielone)  

 

http://www.nask.pl/

