
Załącznik nr 1 
Do Regulaminu Rebtel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy 
usług telekomunikacyjnych 
 

Nr. wniosku: (leave empty) 

 
 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRZYDZIELONEGO NUMERU DO REBTEL 

 
Ja, niżej podpisana/y, działając w imieniu własnym/działając w imieniu 1) 

 

Imię i nazwisko (first name, last name) 

 
W związku z zamiarem zmiany dostawcy usług zapewniającym przyłączenie do publicznej ruchomej sieci             
telekomunikacyjnej i zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, niewymagających zawarcia          
umowy w formie pisemnej, z Rebtel Poland sp. z o.o. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska                   
2/29, 00-131 Warszawa (dalej „Rebtel”) wnoszę o przeniesienie przydzielonego mi numeru/numerów 1) do             
Rebtel, z którego/których 1) dotychczas korzystałem u innego dostawcy usług, tj. 
 
Nazwa 
dotychczasowego 
dostawcy 2) 

(name of current operator) 

 
Poniżej podaję dane potrzebne do zrealizowania wniosku. 
 
W przypadku Abonenta będącego osobą fizyczną: 
 

Imię i nazwisko (first name, last name) 

PESEL 3) 
(enter PESEL, if you don't have any PESEL, write “PASSPORT” and passport number) 

Adres 
korespondencyjny 

 
(address)  

 
 
 
W przypadku Abonenta niebędącego osobą fizyczną: 
 

Nazwa (not applicable, leave empty)) 

REGON/NIP * (not applicable, leave empty)) 

Siedziba 
(not applicable, leave empty)) 

 

Adres 
korespondencyjny 

(not applicable, leave empty)) 
 
 

 
* Numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji                 
działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim. 
 
 
Przydzielony numer, o przeniesienie którego wnioskuje Abonent: 
   

(enter phone number to port in) 

  
jest numerem działającym na usłudze przedpłaconej (prepaid)/ abonamentowej (postpaid) 1) 

(mark the one that applies for the current subscription with current operator (prepaid or postpaid)) 
 



Numer posiadanej przez Abonenta zarejestrowanej karty SIM Rebtel, na którą zostanie przeniesiony numer 
będący przedmiotem wniosku: 
 

(current Rebtel phone number)  

 
 
Wybrany przez Abonenta sposób poinformowania go o rozpoczęciu świadczenia usług 4): 

 
[  ]     telefonicznie albo 
 
[ X ]     za pomocą SMS albo 
 
[  ]     za pośrednictwem e-mail 

 
 
Żądam przekazania informacji o rozpoczęciu świadczenia usług 4) 5): 

 
[  ]     wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: 
 

(not applicable, leave empty)) 

 
[ X ]     wyłącznie telefonicznie na numer telefonu:  
 

(enter phone number to port in) 

 
 
 

Inny sposób przekazania informacji o rozpoczęciu świadczenia usługi na wypadek, gdyby Abonent nie odbierał              
połączenia lub z przyczyn technicznych leżących po stronie Abonenta Rebtel nie będzie w stanie nawiązać z                
nim połączenia: 
 

(describe method to contact you if something fails, like an other phone number, email or similar))id  

 
 

  
 

 
 
 
………………………….
……………………………………………………………… 
 
                Data        Czytelny podpis 

(enter current date and sign) 

 
 
 
1)  Niepotrzebne skreślić 
2)  Należy podać pełną nazwę dotychczasowego dostawcy usług, tj. również formę prawną, a także, jeżeli Abonent posiada taką 

informację, jego siedzibę i adres. 
3)  W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
4)  Właściwe pole zaznaczyć krzyżykiem 
5)  Opcjonalnie 



Załącznik nr 2 
Do Regulaminu Rebtel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy 
usług telekomunikacyjnych 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja, niżej podpisany/a, 
 

Imię i nazwisko (first name, last name) 

 
legitymujący/a się dokumentem tożsamości: 
 

Seria i numer 1) 
(enter PESEL, if you don't have any PESEL, write “PASSPORT” and passport number) 

 
zamieszkały/a w: 
 

(address)  

 
działając w imieniu 2) 

 

(not applicable, leave empty)) 
 
 

REGON/NIP * 
(not applicable, leave empty)) 

 

Siedziba 
(not applicable, leave empty)) 

 

Adres 
korespondencyjny 

(not applicable, leave empty)) 
 
 

 
* Numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji                 
działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim 3) 

 
W związku z zamiarem: 
1) wypowiedzenia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym 
dostawcą usług: 
 
Nazwa 
dotychczasowego 
dostawcy 

(name of current operator) 

 
korzystając z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci innego operatora  
 

Numer/numery będący/e przedmiotem przeniesienia (number to port in) 

 
zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn.                      
zm.) 
oraz 
2) zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem           
przydzielonego numeru z nowym dostawcą usług, tj. Rebtel Poland sp. z o.o. oddział w Polsce z siedzibą w                  
Warszawie, ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, 
oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji, w tym finansowych, wynikających z rozwiązania umowy            
o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed          



upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, a także tego, że konsekwencje te nie obciążą nowego                
dostawcy, w szczególności zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie). 
 
Ponadto oświadczam, że 4) niniejszym dokonuję wyboru trybu przeniesienia numeru: 
1) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą; 
2) bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 2 dni roboczych 5) od dnia zawarcia umowy. W tym                 
przypadku jestem świadomy/a zobowiązania do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy w wysokości           
nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….
……………………………………………………………… 
 
                Data        Czytelny podpis 

(enter current date and sign) 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych dostawcy publicznie dostępnych usług           
telekomunikacyjnych, w związku z realizacją uprawnienia do przeniesienia numeru, w szczególności adresu            
korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej, w celu realizacji tego uprawnienia. 
 
 
 
 
 
 
………………………….
……………………………………………………………… 
 
                Data        Czytelny podpis 

(enter current date and sign) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
2)   W przypadku, gdy Abonent nie jest osobą fizyczną, do oświadczenia konieczne jest dołączenie kopii stosownego pełnomocnictwa 

obejmującego umocowanie do dokonania przeniesienia numeru lub numerów. 
3)   Nie dotyczy osób fizycznych. 
4)   Niepotrzebne skreślić. Nie dotyczy abonentów korzystających z usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci 



telefonicznej, którzy udostępnili swoje dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
5)   Termin ten nie może być dłuższy niż okres wypowiedzenia. 

Załącznik nr 3 
Do Regulaminu Rebtel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie 
dostawcy usług telekomunikacyjnych 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu własnym 1) /działając w imieniu 2)  3): 
 
 

Imię i nazwisko (first name, last name) 

PESEL 
(PESEL, if you do not have any PESEL, leave empty) 

Seria i numer 
dokumentu 

(if you do not have any  PESEL, write “PASSPORT” followed by passport number) 
 
 

 
w związku ze zmianą dostawcy usług zapewniającym przyłączenie do publicznej ruchomej sieci            
telekomunikacyjnej na Rebtel Poland Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2/29,                 
00-131 Warszawa (dalej „Rebtel”), niniejszym udzielam Rebtel pełnomocnictwa do dokonania wszystkich           
niezbędnych czynności związanych z przeniesieniem do Rebtel przydzielonego mi numeru/numerów 3): 
 

 (number to port in) 

 
z którego/których 3) korzystałem u dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych, tj. 
 
Nazwa 
dotychczasowego 
dostawcy 

(current operator) 

 
w tym do reprezentowania mnie/podmiotu w imieniu którego działam 3), w relacjach z dotychczasowym              
dostawcą usług w zakresie czynności związanych z przeniesieniem numeru/numerów 3), w szczególności do             
wypowiedzenia umowy/umów 3) o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dotychczasowych dostawcą          
usług telekomunikacyjnych. 
 
 
 
 
 
………………………….
……………………………………………………………… 
 
                Data        Czytelny podpis 

(enter current date and sign) 
 

 
1) W przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną, oprócz imienia i nazwiska należy wpisać serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość 
oraz numer PESEL. W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wystarczające jest podanie nazwy i numeru dokumentu 
stwierdzającego tożsamość. Jeżeli Abonent działa przez pełnomocnika, do wniosku konieczne jest załączenie pełnomocnictwa 
obejmującego umocowanie do dokonania przeniesienia numeru lub numerów. 
2) W przypadku, gdy Klient nie jest osobą fizyczną, należy podać jego pełną nazwę, tj. również formę prawną, a także jego siedzibę, adres, 
numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności 
gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim. Do pełnomocnictwa konieczne jest dołączenie 
kopii stosownego dokumentu, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Klienta. 
3) Niepotrzebne skreślić. 
4) Należy podać pełną nazwę dotychczasowego dostawcy usług, tj. również formę prawną, a także, jeżeli Klient posiada taką informację, 
jego siedzibę i adres. 


