Regulamin telewizji kablowej Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Dział I
Definicje i postanowienia ogólne
§ 1.
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1 Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, będąca użytkownikiem lokalu w zasobach Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bielsku- Białej, na rzecz której świadczona jest reemisja TVK w ramach
któregokolwiek z Pakietów,
2 Opłaty TVK – ustalone na podstawie kalkulacji opłaty za świadczenia TVK, które,
niezależnie od wybranego przez Użytkownika pakietu, zapewniają wyłącznie pokrycie
kosztów, ponoszonych przez Karpacką Spółdzielnię Mieszkaniową,
3 Cykl rozliczeniowy – ilość pełnych miesięcy kalendarzowych, wynikających z dostawy
pakietu programów dodatkowych,
4 Druk czynszowy – zestawienie wszystkich składników miesięcznych opłat z tytułu
eksploatacji i utrzymania lokalu Użytkownika, w tym opłaty TVK,
5 Gniazdko – urządzenie, stanowiące zakończenie sieci TVK-KSM zainstalowane w lokalu
Użytkownika,
6 KSM, Operator – Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, która jako właściciel TVK-KSM
działa w zakresie reemisji programów radiowych i telewizyjnych na podstawie
przewidzianego prawem zezwolenia,
7 Lokal Użytkownika – lokal mieszkalny w zasobach KSM, w którym znajduje się gniazdko,
8 Okres rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, będący podstawą rozliczenia opłaty TVK,
należnej od Użytkownika na rzecz KSM,
9 Regulamin – „Regulamin telewizji kablowej Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,
10 TVK-KSM – sieć telekomunikacyjna, łącząca stację czołową z gniazdkiem, będąca
własnością KSM, a w części instalacji, stanowiącej część wspólną budynku,
współwłasnością właścicieli budynku,
11 Siła wyższa – zdarzenie, którego wystąpienia nie można było przewidzieć ani jego
skutkom zapobiec przy zastosowaniu najlepszej wiedzy i dołożeniu najwyższej
staranności,
12 Strona internetowa KSM – www.karpacka.eu
13 Telegazeta – program informacyjny KSM, w wersji cyfrowej możliwa obsługa „z pilota”,
14 Tytuł prawny do lokalu – prawo własności lub prawa spółdzielcze – własnościowe lub
lokatorskie,
15 Pakiet startowy – zestaw programów telewizyjnych, których reemisja w TVK-KSM jest
obowiązkiem Operatora,
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16 Pakiet podstawowy – zestaw programów radiowych i telewizyjnych reemitowanych
w TVK-KSM (wykaz programów znajduje się na stronie internetowej KSM oraz
telegazecie),
17 Pakiet dodatkowy (opcjonalny) – zestaw programów płatnych dodatkowo (dobrowolny),
których reemisja w TVK-KSM jest kodowana, dostępny tylko razem z Pakietem
podstawowym, zgodnie z obowiązującym Cennikiem,
18 Programy – reemitowane w TVK-KSM programy radiowe i telewizyjne,
19 Urządzenie Kod – urządzenie służące do odkodowania sygnału reemitowanych
programów w ramach Pakietu dodatkowego,
20 Urządzenia odbiorcze – telewizor, dekoder MPEG4, Urządzenie Kod,
21 Zasoby KSM – nieruchomości, którymi KSM sprawuje zarząd lub jest współwłaścicielem.
§ 2.
Telewizja Kablowa Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
o następujące przepisy:

funkcjonuje w oparciu

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. Nr 119
poz. 1116 z późn.zm.),
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 43 poz.
226 z późn. zm.),

3. Statut Spółdzielni,
4. Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 982.
Dział II
Zasady prowadzenia Sieci TVK KSM, warunki oraz zakres świadczeń
§ 3.
1. KSM dostarcza sygnał radiowo-telewizyjny i prowadzi reemisję wyłącznie dla
Użytkowników lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobach KSM, w ramach
następujących Pakietów programowych:
1.1 pakiet startowy,
1.2 pakiet podstawowy,
1.3 pakiet dodatkowy (opcjonalny).
Zawartość poszczególnych pakietów na dzień uchwalenia Regulaminu stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu.
2. Zarząd KSM jest uprawniony do rozszerzania zawartości poszczególnych pakietów, pod
warunkiem, że nie powoduje to konieczności zmiany opłat za poszczególne pakiety.
Informacje o rozszerzeniu zawartości poszczególnych pakietów są podawane przez
Zarząd do wiadomości Rady Nadzorczej i Użytkowników, jako aktualizujące zawartość
danego pakietu,
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3. KSM reemituje programy nadawców zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zawartymi umowami i porozumieniami,
4. KSM gwarantuje prawidłową, zgodną z Polską Normą i wymaganiami technicznymi jakość
sygnału dostarczonego do lokalu Użytkownika, pod warunkiem zastosowania przez
Użytkownika do odbioru sygnału właściwie dostrojonego Urządzenia odbiorczego,
odbierającego odpowiednie pasma częstotliwości,
5. KSM ma prawo i obowiązek wykonywać konserwację oraz remont sieci, co może
spowodować przerwy w dostawie sygnału,
6. KSM nie świadczy publicznych usług telekomunikacyjnych. KSM dostarcza świadczenia
TVK wyłącznie w ramach realizacji celu funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych, gdzie celem tym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych
potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali
mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, przy
czym Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach
określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest
bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1.
§ 4.
KSM zapewnia Użytkownikowi:
1. Dostęp do telewizji kablowej tj. do Pakietu startowego lub Pakietu podstawowego,
2. Możliwość wykupienia Pakietu dodatkowego,
3. Obsługę serwisową i administracyjną.
§ 5.
W ramach obsługi serwisowej KSM zapewnia Użytkownikowi:
1. Eliminowanie usterek i nieprawidłowości,
1.1 wszelkiego rodzaju dewastacje i zniszczenia w lokalu Użytkownika są usuwane
(naprawiane) odpłatnie,
2. Usuwanie awarii,
3. Uzyskiwanie informacji o TVK-KSM,
4. Możliwość składania reklamacji.
§ 6.
Użytkownik w ramach korzystania z TVK-KSM zobowiązany jest:
1. Niezwłocznie powiadomić KSM o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub
przerwach w reemitowaniu programów, a także o niewłaściwej ich jakości,
2. Nie umożliwiać korzystania z odbioru Programów poza lokalem Użytkownika,
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3. Nie prowadzić żadnych działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu sieci TVKKSM,
4. Nie podejmować żadnych działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową lub
zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów Operatora,
5. Korzystać z TVK-KSM tylko w celach konsumenckich,
6. Umożliwiać osobom upoważnionym przez KSM sprawdzanie stanu technicznego
przyłącza do TVK-KSM w lokalu Użytkownika, o ile jest to konieczne do należytego
odbioru reemitowanych Programów lub rozpatrzenia reklamacji – w obecności osoby
dorosłej;
6.1 osoba upoważniona przez KSM nie jest upoważniona do jakichkolwiek
czynności związanych z obsługą lub naprawą Urządzeń odbiorczych,
6.2 wszelkie modyfikacje i naprawy instalacji kablowej oraz gniazdka w lokalu
Użytkownika mogą być dokonane wyłącznie przez osobę upoważnioną przez
KSM.
§ 7.
1. Na podstawie niniejszego regulaminu KSM ma prawo do wstrzymania reemisji
programów do czasu zaprzestania naruszeń, polegających na nieprzestrzeganiu
postanowień §6,
2. Wszystkie usterki, związane z funkcjonowaniem TVK-KSM Użytkownik może zgłaszać do
obsługi technicznej lub poprzez pocztę elektroniczną (numery telefonów, adresy e-mail
oraz godziny pracy są dostępne na stronie internetowej) oraz w Dziale Administracji KSM
– pokój 7.
Dział III
Oferta programowa
§ 8.
1. KSM kształtuje ofertę programową, mając na uwadze różnorodne oczekiwania swoich
Użytkowników oraz ich możliwości finansowe. Celem jest uniwersalność oferty,
docierającej do Użytkowników o różnym światopoglądzie, wykształceniu,
zainteresowaniach i wieku,
2. KSM ma prawo do zmiany oferty programowej i/lub częstotliwości nadawanych
programów, w szczególności wynikających z przyczyn niezależnych, leżących po stronie
nadawcy programu, w tym ze względu na:
2.1 zaprzestanie nadawania programu,
2.2 zmianę jego charakteru lub obniżenie jego jakości,
2.3 zmianę satelity, systemu nadawania lub systemu kodowania programu oraz
parametrów z tym związanych,
2.4 zawartość programu, naruszającą prawo lub uzasadnione prawa osób
trzecich,
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

2.5 nadmierne podwyższenie opłat licencyjnych,
2.6 zmianę stanu prawnego, uniemożliwiającą kontynuowanie reemisji programu,
2.7 względy techniczne, uniemożliwiające dalszą reemisję programu w ogóle lub
w dostępnej KSM technologii,
2.8 niską oglądalność programu wśród Użytkowników, zgłaszane przez nich
sugestie lub zastąpienie programu innym o podobnym charakterze,
KSM zastrzega sobie prawo do rozprowadzania całości lub części programów w formie
cyfrowej i w miarę możliwości technicznych także wybrane programy w wersji
analogowej,
KSM może czasowo, na zasadzie testowej, wprowadzić do swojej oferty wchodzące na
rynek programy,
KSM informuje o zmianach programowych (z zastrzeżeniem ust.4) poprzez umieszczenie
informacji w telegazecie, na stronie internetowej w najszybszym możliwym terminie, po
podpisaniu stosownej umowy z dostawcą programu,
Programy telewizyjne, jak i poszczególne audycje, wchodzące w ich skład, są chronione
prawem autorskim i prawami pokrewnymi i korzystanie z nich ograniczone jest do
dozwolonego użytku domowego,
KSM nie ponosi odpowiedzialności co do treści i formy reemitowanych Programów.
W ramach Pakietu startowego i Pakietu podstawowego, dostępnych w TVK-KSM
reemitowane są programy, których rozprowadzanie jest obowiązkiem Operatora (art. 43
ust.1 ustawy, wymienionej w §2 ust. 2).
Dział IV
Świadczenia TVK
§9.

1. Świadczenie reemisji w ramach Pakietu startowego jest objęte obowiązkową dostawą
przez KSM w okresie użytkowania lokalu, z zastrzeżeniem § 11,
2. Świadczenie reemisji w ramach pakietu podstawowego następuje na czas nieokreślony
lub czas określony, o ile Użytkownik złoży taki wniosek, z zastrzeżeniem § 11,
3. Świadczenie reemisji w ramach pakietu dodatkowego następuje na czas określony,
z zastrzeżeniem § 11.
§ 10.
1. KSM jest zobowiązana do pisemnego poinformowania Użytkownika o wysokości Opłat za
Pakiety, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na druku czynszowym, przy
obowiązku utrzymywania aktualnych informacji na stronie internetowej KSM,
2. Z przyczyn o charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym lub prawnym,
KSM może dokonywać zmian w ofercie programowej polegającej w szczególności na
zmianie ilości programów bądź zmianie programów w ramach określonego pakietu,
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3. KSM o każdej zmianie zawiadamia w telegazecie i na stronie internetowej KSM,
4. Użytkownik nie przyjmujący nowych postanowień lub zasad może wystąpić o zmianę
Pakietu podstawowego na Pakiet startowy ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego, poprzedzającego dzień wprowadzenia zmiany, jednak nie później niż do
20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie przestanie
funkcjonować.
§ 11.
1. KSM ma prawo do natychmiastowej zmiany Pakietu podstawowego, na Pakiet startowy
w następujących przypadkach:
1.1 zaleganiu w opłatach eksploatacyjnych za lokal mieszkalny Użytkownika
w kwocie większej niż 2000 zł,
1.2 udostępnienia przez Użytkownika Programów poza jego lokal,
1.3 wszelkich działań podjętych przez Użytkownika, powodujących zakłócenia
pracy sieci,
1.4 nieudostępnienia lokalu w celu dokonania przeglądu instalacji, pomiarów oraz
usunięcia usterek i awarii,
2. Powiadomienie o zmianie Pakietów z powodów, o których mowa w ust.1, następuje
przez pisemne oświadczenie KSM, wysłane na adres lokalu Użytkownika,
3. Ponowna zmiana Pakietu startowego na Pakiet podstawowy może nastąpić po
uregulowaniu zaległości w opłatach eksploatacyjnych tak, by nie powstał warunek
określony w pkt 1.1 oraz wniesieniu opłaty z tym związanej. Za uregulowanie zaległości
w opłatach eksploatacyjnych określonych w pkt 1.1 uważa się także rozłożenie przez
Zarząd płatności na raty lub sfinansowanie zadłużenia pożyczką z Funduszu Pomocy
Rodzinie,
4. Opłaty za zmianę Pakietów Użytkownik ponosi w następującej kwocie:
4.1 pierwsza zmiana Pakietu startowego na Pakiet podstawowy lub Pakietu
podstawowego na startowy w przeciągu 12 miesięcy – brak opłaty,
4.2 druga i każda następna zmiana Pakietów (Pakietu startowego na Pakiet
podstawowy lub Pakietu podstawowego na Pakiet startowy) na wniosek
Użytkownika w przeciągu 12 miesięcy (liczone od pierwszej zmiany Pakietów
określonej w pkt. 4.1 ) – 50 zł,
4.3 kalkulację kwoty, związanej ze zmianą pakietów określonej w pkt 4.2
zatwierdza Rada Nadzorcza,
5. Opłata za zmianę Pakietów określona w ust.4 nie dotyczy działań określonych w ust.1,
ust.2 oraz ust.3.
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Dział V
Odpowiedzialność
§12.
1. Obowiązki KSM jako Operatora:
1.1 operator zobowiązany jest do dostarczania w sposób ciągły sygnału
obejmującego naziemne i satelitarne programy radiowe i telewizyjne
wymienione w wykazie programów w ramach wybranego przez Użytkownika
pakietu,
1.2 operator ponosi odpowiedzialność za zawinione lub nienależyte wykonanie
usługi, w tym za przerwy w dostarczeniu sygnału,
1.3 operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu TVK KSM
z przyczyn niezależnych od Operatora lub z przyczyn leżących poza TVK KSM,
a także z przyczyn mających charakter działania siły wyższej,
1.4 operator 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,
1.5 operator nie ponosi odpowiedzialności za wady Urządzeń odbiorczych, nie
dokonuje ich naprawy i adaptacji,
2. Obowiązki Użytkownika:
2.1 użytkownik jest zobowiązany przestrzegać warunków określonych
w niniejszym Regulaminie,
2.2 użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z naprawą
instalacji i gniazda abonenckiego w Lokalu Użytkownika, uszkodzonych
wskutek nieprawidłowego ich używania,
2.3 podczas wyładowań atmosferycznych Urządzenia odbiorcze Użytkownika
powinny być odłączone od sieci TVK KSM oraz od sieci energetycznej.
Dział VI
Usuwanie Awarii, Reklamacje
§ 13.
KSM zobowiązana jest, w miarę możliwości technicznych, do niezwłocznego usuwania
usterek, awarii i wad w jakości świadczonej reemisji, w terminie do 3 dni roboczych od
przyjęcia zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.
§ 14.
1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje z tytułu niewykonania, bądź nienależytego
wykonania świadczenia lub w przypadku zastrzeżeń, dotyczących wysokości naliczanych
opłat,
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2. Reklamacja powinna zawierać: nazwisko Użytkownika, adres, przedmiot reklamacji,
podpis,
3. Pisemna odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od jej otrzymania,
4. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na
reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
Dział VII
Opłaty
§ 15.
1. Użytkownicy wnoszą miesięczne opłaty za korzystanie z TVK KSM w wysokości ustalonej
przez Radę Nadzorczą KSM,
2. Zakres udostępnionych przez KSM Programów zależy od opłacanego pakietu,
3. Opłata za poszczególne pakiety programów obejmuje wszelkie koszty prowadzenia,
eksploatacji i utrzymania TVK KSM, z uwzględnieniem kosztów danych programów,
i pokrywa wyłącznie koszty, poniesione z tego tytułu przez KSM,
4. Opłaty określone w ust.3 zatwierdza Rada Nadzorcza na podstawie kalkulacji
przedstawionej przez Zarząd KSM,
5. Opłaty za korzystanie z TVK KSM wnoszone są w ramach miesięcznych opłat za
eksploatację i utrzymanie lokali mieszkalnych,
6. Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat następuje w formie i terminach
przewidzianych dla zmiany wysokości opłat za lokale mieszkalne,
7. Uiszczanie opłat za TVK KSM nie zwalnia Użytkownika od obowiązku dokonywania opłat
abonamentu RTV za posiadanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Dział VIII
Postanowienia końcowe
§ 16.
1. Aktualny wykaz Programów jest dostępny w telegazecie oraz na stronie internetowej
KSM,
2. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej KSM nr 104/2015 z dnia
26.10.2015 r.
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