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Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym stanem epidemii gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na usługi 
telekomunikacyjne. Część pracowników pracuje zdalnie, a wszyscy uczniowie i studenci 
korzystają z nauczania zdalnego w swoich domach. W związku z tą sytuacją cześć 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych przygotowała specjalne oferty dla klientów 
obejmujące np. darmowe pakiety GB, bezpłatny dostęp do aplikacji itp. Tych ofert 
pojawia się coraz więcej i coraz trudniej zorientować się co i który operator oferuje.

Aby ułatwić obywatelom dostęp do informacji o tych ofertach chcielibyśmy na stronie 
Ministerstwa Cyfryzacji zamieścić „przewodnik” po aktualnych ofertach i promocjach dla 
klientów tak, aby mogli oni w prosty sposób zorientować się z jakich promocji mogą 
skorzystać w tym okresie. Szczególnie zależy nam na ofertach skierowanych do nauczycieli 
i uczniów. 1 kwietnia br. ruszył program „Zdalna szkoła”, w ramach którego samorządy 
mogą wyposażać uczniów i nauczycieli w sprzęt multimedialny, a także zakupić usługi 
dostępu do internetu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Państwa o przekazanie nam informacji 
(według załączonego wzoru) o specjalnych ofertach wprowadzonych w związku z aktualną 
sytuacją, które moglibyśmy zamieścić na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Zakładkę chcemy 
uruchomić w najbliższych dniach, jak tylko otrzymamy informacje od Państwa. 
Wypełnione formularze dotyczące ofert proszę przesyłać na adres: 
magdalena.nowak@mc.gov.pl. 

Jednocześnie zachęcam przedsiębiorców, którzy jeszcze nie wprowadzili ofert specjalnych 
do rozważenia takiego kroku. 

Z poważaniem,

Marek Zagórski

/-podpisano elektronicznie/

Załącznik:

1. Wzór informacji o ofertach specjalnych
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Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Rozdzielnik do pisma DT-WIT.45.124.2020:
1) Pan Jerzy Straszewski, Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, 
2) Pan Stefan Kamiński, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i 

Telekomunikacji, 
3) Pan Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, 
4) Pan Jacek Silski, Prezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, 
5) Pan Karol Skupień, Prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej,
6) Pani Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej,
7) Pan Krzysztof Kacprowicz, Prezes Mediakom – Związku Pracodawców Mediów 

Elektronicznych i Telekomunikacji,
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