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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 23 września 2016 r. 

o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 

 

(druk nr 282) 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 

r. poz. 101, z późn. zm.) 

<Art. 1164
1
. 

§ 1. Zapis na sąd polubowny obejmujący spory wynikające z umów, których stroną jest 

konsument, może być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania 

formy pisemnej. Przepisu art. 1162 § 2 nie stosuje się. 

§ 2. W zapisie na sąd polubowny, o którym mowa w § 1, należy także wskazać pod 

rygorem nieważności, że stronom znane są skutki zapisu na sąd polubowny, 

w szczególności co do mocy prawnej wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim 

zawartej na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu 

przez sąd lub po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.> 

 

Art. 1194. 

 § 1. Sąd polubowny rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy 

strony go do tego wyraźnie upoważniły - według ogólnych zasad prawa lub zasad 

słuszności. 

§ 2. W każdym jednak przypadku sąd polubowny bierze pod uwagę postanowienia umowy 

oraz ustalone zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego. 

<§ 3. W przypadku sporów wynikających z umów, których stroną jest konsument, 

rozstrzyganie sporu według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności nie może 

prowadzić do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie 

wiążącymi przepisami prawa właściwego dla danego stosunku.> 

 

Art. 1206. 

§ 1. Strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli: 
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1)   brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, 

bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego; 

2)   strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed 

sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich 

praw przed sądem polubownym; 

3)   wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub 

wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach 

objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach 

nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wyrok może być 

uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego 

zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sąd polubowny nie może stanowić podstawy 

uchylenia wyroku, jeżeli strona, która brała udział w postępowaniu, nie zgłaszała 

zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu; 

4)   nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad 

postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony; 

5)   wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był 

dokument podrobiony lub przerobiony; 

6)   w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu. 

§ 2. Uchylenie wyroku sądu polubownego następuje także wtedy, gdy sąd stwierdził, że: 

1)   według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny; 

2)   wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku 

prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego)[.] <;> 

<3)  wyrok sądu polubownego pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu 

bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego dla umowy, której stroną 

jest konsument, a gdy prawem właściwym dla tej umowy jest prawo wybrane 

przez strony – ochrony przyznanej konsumentowi bezwzględnie wiążącymi 

przepisami prawa, które byłoby właściwe w braku wyboru prawa.> 

 

Art. 1214. 

 § 1. 
(501)

 O uznaniu wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nienadających 

się do wykonania w drodze egzekucji, sąd orzeka postanowieniem wydanym na 

posiedzeniu niejawnym. 
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§ 2. Sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, 

nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności. 

Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta, których wykonalność została 

stwierdzona, są tytułami wykonawczymi. 

§ 3. Sąd odmawia uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego lub 

ugody przed nim zawartej, jeżeli: 

1)   według przepisów ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu 

polubownego; 

2)   uznanie lub wykonanie wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej 

byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej 

Polskiej (klauzula porządku publicznego)[.] <;> 

<3) wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta pozbawia konsumenta 

ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego 

dla umowy, której stroną jest konsument, a gdy prawem właściwym dla tej 

umowy jest prawo wybrane przez strony – ochrony przyznanej konsumentowi 

bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, które byłoby właściwe w braku 

wyboru prawa.> 

§ 4. Na postanowienie sądu apelacyjnego w przedmiocie uznania albo stwierdzenia 

wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub 

ugody przed nim zawartej przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, 

z późn. zm.) 

Art. 6c. 

1. W przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w 

gospodarstwie domowym złoży do przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w 

art. 6b ust. 3, reklamację dotyczącą dostarczania paliw gazowych lub energii, nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w art. 6b ust. 3, 

dostarczania paliw gazowych lub energii nie wstrzymuje się do czasu rozpatrzenia 

reklamacji. 
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1a.  Prosumentowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny przysługuje prawo złożenia do przedsiębiorstwa 

energetycznego reklamacji dotyczącej przyłączenia mikroinstalacji, rozliczania i 

dystrybucji tej energii. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć reklamację, w terminie 14 dni 

od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie została rozpatrzona w tym terminie, uważa się, 

że została uwzględniona. 

[3. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne, nie uwzględniło reklamacji, a odbiorca paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, wystąpił do stałego 

polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z późn. zm.), zwanego 

dalej "sądem polubownym", z wnioskiem o rozpatrzenie sporu w tym zakresie, 

dostarczania paliw gazowych lub energii nie wstrzymuje się do czasu wydania wyroku 

przez ten sąd. 

4.  Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji prosumenta, prosument 

może wystąpić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu 

reklamacji, do sądu polubownego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu w tym zakresie.] 

<3. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji, a odbiorca paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w terminie 14 

dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, wystąpił do 

Koordynatora, o którym mowa w art. 31a, z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym 

zakresie, dostarczania paliw gazowych lub energii nie wstrzymuje się do czasu 

rozwiązania sporu przez tego Koordynatora. 

4. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji prosumenta 

będącego konsumentem, prosument ten może wystąpić, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji, do Koordynatora, o 

którym mowa w art. 31a, z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie.> 

 

Art. 6d. 

1. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymało dostarczanie paliw gazowych lub energii 

odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, a 

odbiorca ten złożył reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii, 
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przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane wznowić dostarczanie paliw gazowych 

lub energii w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie 

paliw gazowych lub energii do czasu jej rozpatrzenia. 

2. W przypadku gdy reklamacja, o której mowa w ust. 1, nie została pozytywnie rozpatrzona 

przez przedsiębiorstwo energetyczne i odbiorca wymieniony w ust. 1, wystąpił do Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu w tym zakresie, przedsiębiorstwo, o 

którym mowa w ust. 1, jest obowiązane kontynuować dostarczanie paliw gazowych lub 

energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

[3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania paliw 

gazowych lub energii nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 6b ust. 4, albo wydania 

przez sąd polubowny wyroku na niekorzyść odbiorcy.] 

<3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania paliw 

gazowych lub energii nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 6b ust. 4, albo 

rozwiązania sporu przez Koordynatora, o którym mowa w art. 31a, na niekorzyść 

odbiorcy.> 

[Art. 6e. 

W przypadku wystąpienia przez odbiorcę, o którym mowa w art. 6c ust. 1, z wnioskiem o 

rozpatrzenia sporu przez sąd polubowny albo z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 

6b ust. 1, może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy temu odbiorcy. 

Koszt zainstalowania tego układu ponosi przedsiębiorstwo energetyczne.] 

 

<Art. 6e. 

W przypadku wystąpienia przez odbiorcę, o którym mowa w art. 6c ust. 1, z wnioskiem 

o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem, o którym mowa w art. 31a, albo z 

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 6b ust. 1, może zainstalować 

przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy temu odbiorcy. Koszt zainstalowania tego 

układu ponosi przedsiębiorstwo energetyczne.> 
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Art. 23. 

1. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i 

polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw 

energetycznych i odbiorców paliw i energii. 

1a.  (uchylony). 

2. Do zakresu działania Prezesa URE należy: 

1)   udzielanie i cofanie koncesji; 

2)   zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i 

ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym 

analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; 

3)   ustalanie: 

a)  współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności 

funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków 

wykonywania przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, 

b)  okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa w 

lit. a, 

c)  wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1, 

dla przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia, 

d)  maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla 

paliw gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów 

odbiorców, 

e)  jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 10, 

f)   wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f; 

3a)  opracowywanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę planów, o 

których mowa w art. 16 ust. 1; 

4)   kontrolowanie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 9a; 

4a)  kontrolowanie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 oraz 

w art. 49b ust. 1; 

5)   uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16; 

6)   wyznaczanie operatorów systemu, o których mowa w art. 9h ust. 1, 3 i 9, oraz 

publikowanie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i zamieszczanie na swojej 
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stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o danych 

adresowych, obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorami 

systemu; 

6a)  przyznawanie certyfikatu niezależności; 

6b)  kontrolowanie wypełniania przez właściciela sieci przesyłowej oraz operatora 

systemu przesyłowego gazowego obowiązków określonych w niniejszej ustawie oraz 

umowie, o której mowa w art. 9h ust. 3 pkt 2, w tym monitorowanie powiązań 

pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej a operatorem systemu przesyłowego 

gazowego oraz przepływu informacji między nimi; 

6c)  informowanie Komisji Europejskiej o wyznaczeniu operatorów systemów 

przesyłowych; 

7)   udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług, o których mowa w 

art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1; 

8)   zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o których mowa w art. 9g; 

9)   organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących: 

a)  wyłaniania sprzedawców z urzędu, 

b)  budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji przedsięwzięć 

zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną; 

10)  kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na 

wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii 

elektrycznej; 

11)  kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego oraz 

innych uczestników rynku energii elektrycznej obowiązków wynikających z 

przepisów rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do 

transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1228/2003, a także wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego 

wynikających z tego rozporządzenia oraz obowiązków wynikających z rozporządzeń 

wydanych na podstawie art. 6 i art. 18 rozporządzenia 714/2009; 

11a)  kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego gazowego lub 

operatora systemu połączonego gazowego oraz innych uczestników rynku paliw 

gazowych obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 

dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1775/2005, wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego wynikających z 

tego rozporządzenia oraz zatwierdzanie odpowiednich punktów w systemie 

przesyłowym, objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 18 tego rozporządzenia, 

a także wykonywanie obowiązków organu regulacyjnego wynikających z 

rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 rozporządzenia 715/2009; 

11b)  zatwierdzanie metod alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami, 

opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w 

odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 6 i 

art. 18 rozporządzenia 714/2009 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowej gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz 

rozporządzeń przyjętych na podstawie art. 8 oraz art. 23 rozporządzenia 715/2009; 

12)  rozstrzyganie sporów w zakresie określonym w art. 8 ust. 1; 

13)  nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie; 

14)  współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom 

przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję; 

14a)  współdziałanie z organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o 

nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) w zakresie 

niezbędnym do właściwego wykonywania zadań określonych w ustawie; 

14b)  współpraca z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją, w 

szczególności w zakresie sporządzania i stosowania kodeksów sieci oraz 

zatwierdzania metod zarządzania ograniczeniami opracowanymi zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 
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2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, a także w zakresie integracji 

krajowych sektorów energetycznych na poziomie regionalnym; 

14c)  zawieranie umów z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu 

zacieśniania współpracy w zakresie regulacji; 

14d)  zwracanie się do Agencji w sprawie zgodności decyzji wydanych przez inne organy 

regulacyjne, o których mowa w pkt 14b, z wytycznymi, o których mowa w 

rozporządzeniu (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej 

wymiany energii elektrycznej i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 

2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i 

uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 oraz informowanie Komisji 

Europejskiej o niezgodności tych decyzji; 

15)  ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności 

przedsiębiorstw energetycznych; 

16)  określanie i publikowanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu 

kształtowania taryf; 

17)  publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i 

energii; 

18)   zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w 

tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku: 

a)  średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 

kogeneracji obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w 

jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1-2, 

b)  średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposób 

jej obliczenia, 

c)  średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw 

posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami 

kogeneracji: 

–  opalanych paliwami węglowymi, 
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–  opalanych paliwami gazowymi, 

–  opalanych olejem opałowym, 

–  stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii, 

d)  średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w 

gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi 

dystrybucji energii elektrycznej, obliczanej na podstawie cen zawartych w 

umowach kompleksowych 

- w poprzednim roku kalendarzowym; 

18a)   zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, 

w tym obliczanie i ogłaszanie, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia każdego 

kwartału, średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 

poprzednim kwartale, oraz ogłaszanie sposobu ich obliczania; 

19)  gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej w sektorach: 

a)  gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej wytworzonej w 

instalacjach odnawialnego źródła energii, z wyłączeniem infrastruktury dotyczącej 

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

b)  biopaliw ciekłych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych 

- znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie ich 

do ministra właściwego do spraw energii, w terminie do 15 lipca roku 

sprawozdawczego, o którym mowa w rozporządzeniu 256/2014 w zakresie 

określonym w pkt 2-4 załącznika do tego rozporządzenia;
(306)

  

19a)  przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 

11; 

19b)  wykonywanie zadań, obowiązków oraz korzystanie z uprawnień określonych w 

sposób wiążący dla organu regulacyjnego w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, zwanym dalej 

"rozporządzeniem 1227/2011", oraz współpraca z Agencją, organami regulacyjnymi 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów 
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oraz organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania obowiązków określonych w rozporządzeniu 1227/2011; 

20)  monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w 

zakresie: 

a)  zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych, z 

którymi istnieją wzajemne połączenia, we współpracy z właściwymi organami 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, 

b)  mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu 

elektroenergetycznego i zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie 

gazowym i elektroenergetycznym, 

c)  warunków przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokonywania 

napraw tej sieci, 

d)  wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych informacji dotyczących połączeń międzysystemowych, 

korzystania z sieci i rozdziału zdolności przesyłowych stronom umowy o 

świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, z 

uwzględnieniem konieczności traktowania tych informacji jako poufnych ze 

względów handlowych, 

e)  warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, usług skraplania 

gazu ziemnego oraz innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa 

energetyczne, 

f)  bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej, 

g)  wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich 

zadań, 

h)  wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków wymienionych w 

art. 44; 

21)  wydawanie świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, 

oraz ich umarzanie; 

21a)  wydawanie, na wniosek organu właściwego do wydania pozwolenia 

zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, opinii dotyczącej skutków ekonomicznych, w tym wpływu na 
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opłacalność wytwarzania energii, zastosowania do źródeł spalania paliw drugiej 

zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 2 tej ustawy; 

21b)  kontrolowanie przedsiębiorstwa energetycznego lub podmiotu przywożącego na 

zasadach określonych w ustawie; 

21c)   prowadzenie w postaci elektronicznej: 

a)  rejestru podmiotów przywożących, 

b)  wykazu podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie, zmianę lub cofnięcie 

koncesji albo o udzielenie lub zmianę promesy koncesji, 

c)  rejestru przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję, 

d)  wykazu podmiotów posiadających promesę koncesji, 

e)  wykazu podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia 

koncesji, które zostało następnie umorzone lub zakończyło się odmową udzielenia 

koncesji lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, 

f)  wykazu przedsiębiorstw energetycznych, którym cofnięto koncesję, 

g)  wykazu podmiotów, którym koncesja wygasła, wraz z podaniem podstawy i daty 

wygaśnięcia koncesji; 

<21d) podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę 

uzasadnionych interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub 

ciepła w gospodarstwie domowym, w szczególności publikowanie na stronie 

internetowej URE informacji dotyczących powtarzających się lub istotnych 

problemów prowadzących do sporów między przedsiębiorstwami 

energetycznymi a odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 

w gospodarstwie domowym, a także o przedsiębiorstwach energetycznych, na 

które zostały złożone uzasadnione skargi tych odbiorców dotyczące tych 

problemów;> 

22)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych. 

2a. Prezes URE w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 19 i 20, w szczególności sporządza 

raport przedstawiający i oceniający: 

1)   warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

2)   
(312)

 realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4, z uwzględnieniem 

zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b 

ust. 3. 
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2b. Raport, o którym mowa w ust. 2a, może zawierać także propozycje zmian przepisów 

określających warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa 

w art. 9 ust. 3, i szczegółowych zasad kształtowania taryf dla energii elektrycznej, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3, służących rozwojowi 

zdolności wytwórczych i przesyłowych energii elektrycznej, zgodnie z przyjętą polityką 

energetyczną państwa, o której mowa w art. 15a, i wnioskami wynikającymi ze 

sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3. 

2c. Prezes URE przekazuje raport, o którym mowa w ust. 2a, ministrowi właściwemu do 

spraw energii, co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. 

2d. Raport, o którym mowa w ust. 2a, podlega publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

3.  W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 

32 ust. 1 pkt 4 , niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa. 

3a.  W sprawach z wniosku o udzielenie, przedłużenie albo cofnięcie koncesji na wytwarzanie 

paliw ciekłych, magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych oraz obrót paliwami 

ciekłymi z zagranicą z wyłączeniem spraw o zmianę tych koncesji, Prezes URE zasięga 

opinii Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, Prokuratora Generalnego oraz Komendanta Głównego Policji. 

3b. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3a, Prezes URE przekazuje Prezesowi Agencji 

Rezerw Materiałowych umowy przedwstępne wobec umów, o których mowa w art. 10 lub 

art. 11 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 1a pkt 2. 

3c. Organy, o których mowa w ust. 3a, wydają w formie postanowienia opinie zawierające 

ocenę spełnienia przez wnioskodawcę określonych w rozdziale 5 wymogów udzielenia, 

przedłużenia albo cofnięcia koncesji, w zakresie, w jakim wynika to z właściwości ich 

działania określonych w przepisach odrębnych. 

4. Nieprzedstawienie przez zarząd województwa opinii w sprawach wymienionych w ust. 2 

pkt 1 i 5, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest 

równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii. 

4a. Nieprzedstawienie przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych , ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych, Prokuratora Generalnego lub Komendanta Głównego 

Policji opinii, o której mowa w ust. 3a, w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku do 

zaopiniowania, jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. 
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5. Prezes URE uchyla decyzję wydaną w sprawach, o których mowa w ust. 2, jeżeli Komisja 

Europejska stwierdziła jej niezgodność z przepisami wydanymi na podstawie 

rozporządzenia (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do 

sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 

przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, w 

terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji od Komisji Europejskiej o 

konieczności jej uchylenia, i informuje o tym uchyleniu Komisję Europejską. 

6.  Prezes URE współpracując z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją zapewnia 

taki sam stopień poufności otrzymanych informacji, jaki jest wymagany od organu 

udostępniającego informacje. 

7.  Prezes URE kontroluje zapewnienie równego i otwartego dostępu do sieci transportowej 

dwutlenku węgla i podziemnych składowisk dwutlenku węgla oraz rozstrzyga spory w 

zakresie określonym w art. 11n ust. 7. 

 

<Rozdział 4a 

Koordynator do spraw negocjacji 

Art. 31a. 

1. Przy Prezesie URE działa Koordynator do spraw negocjacji, zwany dalej 

„Koordynatorem”, prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub 

ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz 

między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami 

energetycznymi wynikłych z umów: 

1) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym 

przyłączenia mikroinstalacji; 

2) o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu 

ziemnego; 

3) o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła; 

4) sprzedaży; 
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5) kompleksowych. 

2. Prowadząc postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów, o których 

mowa w ust. 1, Koordynator: 

1) umożliwia zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony 

lub 

2) przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu. 

 

Art. 31b. 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale: 

1) stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz…); 

2) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

2. Koordynator jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 

23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz 

osobą prowadzącą to postępowanie w rozumieniu tej ustawy. 

 

Art. 31c. 

1. Koordynatora powołuje Prezes URE spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 

konkurencyjnego naboru. 

2. Stanowisko Koordynatora może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe ani nie orzeczono wobec niej zakazu zajmowania 

kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną 

odpowiedzialnością w organach państwa; 

4) posiada kompetencje kierownicze; 

5) posiada co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

6) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości 

Koordynatora. 
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3. Informację o naborze na stanowisko Koordynatora ogłasza się przez umieszczenie 

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie URE oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej URE. Ogłoszenie zawiera: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska; 

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5) wskazanie wymaganych dokumentów; 

6) termin i miejsce składania dokumentów; 

7) informację o metodach i technikach naboru. 

4. Koordynator jest powoływany na czteroletnią kadencję i może być ponownie 

powołany. Po upływie kadencji Koordynator pełni swoją funkcję do czasu powołania 

następcy. 

5. Koordynator nie może: 

1) być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa 

handlowego; 

2) być zatrudniony w spółkach prawa handlowego lub wykonywać w nich innych 

zajęć, które mogłyby wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność; 

3) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów 

przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych 

spółek; 

4) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 

6. Zakaz, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nie dotyczy działalności wytwórczej w 

rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie 

gospodarstwa rodzinnego. 

7. Prezes URE odwołuje Koordynatora przed upływem kadencji, na którą został 

powołany, w przypadku: 

1) rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu swojej funkcji; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 
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3) orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji 

związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa; 

4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań; 

5) złożenia rezygnacji. 

8. Obsługę organizacyjną Koordynatora zapewnia URE. 

 

Art. 31d. 

1. Postępowanie przed Koordynatorem wszczyna się na wniosek odbiorcy paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo 

prosumenta będącego konsumentem. 

2. Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed 

Koordynatorem jest podjęcie przez odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej 

lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem, 

próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania 

sporu. 

3. Wniosek o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem zawiera co najmniej 

elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o 

umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony 

lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. 

4. Do wniosku o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem dołącza się: 

1) informację, czy występowano do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie 

sporu w trybie art. 8 ust. 1; 

2) oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie 

jest w toku albo nie została już rozpatrzona przez Koordynatora, inny właściwy 

podmiot albo sąd; 

3) kopię korespondencji odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w 

gospodarstwie domowym albo prosumenta będącego konsumentem z 

przedsiębiorstwem energetycznym dotyczącej sporu lub oświadczenie odbiorcy 

paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo 

prosumenta będącego konsumentem o podjęciu próby kontaktu z 

przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu. 
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5. W przypadku gdy wniosek o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem nie 

spełnia wymagań, o których mowa w ust. 4, Koordynator wzywa wnioskodawcę do 

uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem 

jego pozostawienia bez rozpatrzenia. 

6. Koordynator odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy: 

1) przedmiot sporu wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością 

Koordynatora; 

2) odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie 

domowym albo prosument będący konsumentem nie podjął przed złożeniem 

wniosku o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem próby kontaktu 

z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu; 

3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku, 

z zastrzeżeniem art. 31e ust. 2, albo została już rozpatrzona przez Koordynatora, 

inny właściwy podmiot, albo sąd; 

4) wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów finansowych 

określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31f ust. 2. 

 

Art. 31e. 

1. Jeżeli z informacji, o której mowa w art. 31d ust. 4 pkt 1, wynika, że odbiorca paliw 

gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo 

prosument będący konsumentem wystąpił do Prezesa URE z wnioskiem o 

rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1, Koordynator przekazuje Prezesowi URE 

tę informację. 

2. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed 

Koordynatorem Prezes URE zawiesza z urzędu toczące się przed nim postępowanie 

prowadzone w trybie art. 8 ust. 1 w sprawie tego sporu. 

3. Jeżeli odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie 

domowym albo prosument będący konsumentem wystąpi z wnioskiem o 

rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 w trakcie toczącego się postępowania 

przed Koordynatorem, Prezes URE zawiesza z urzędu postępowanie prowadzone w 

trybie art. 8 ust. 1, po jego wszczęciu. 
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Art. 31f. 

1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów, o których mowa w art. 31a ust. 1, w tym termin na 

wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu 

lub zastosowanie się do niej, 

2) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania, 

3)  sposób wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia łatwego dostępu do postępowania, 

sprawnego rozwiązywania sporów oraz bezstronnego i niezależnego prowadzenia 

postępowania. 

2. Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, 

wysokość progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie 

uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu, uwzględniając określenie ich wysokości na 

poziomie, który nie utrudnia znacząco odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej 

lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumentowi będącemu konsumentem 

dostępu do postępowania.> 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059) 

 

Art. 3. 

1. Do zadań Inspekcji należy: 

1)   kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług; 

1a)  kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów zasadniczych, 

szczegółowych lub innych wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności, z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych 

właściwych organów; 
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1aa)  kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów wymagań lub 

kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia w rozumieniu ustawy z dnia 

13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542), z 

wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów; 

1b)  kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 oraz z 2016 r. poz. 542) w 

zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa; 

1c)  kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów 

przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o 

substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 

1d)  kontrola produktów wykorzystujących energię wprowadzonych do obrotu lub 

oddanych do użytku, o których mowa w aktach delegowanych określonych w wykazie 

ogłaszanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o 

informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o 

kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. poz. 1203, z 

2015 r. poz. 1069 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542) z wyłączeniem produktów 

wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji 

(UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności 

energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64); 

1e)  kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla 

konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia 

wymagań technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.); 

2)   kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do 

wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie 

oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług; 

2a)  kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 

1688); 

2b)  kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 

przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 
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54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 

2015 r. poz. 687 i 1688); 

2c)  kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na 

sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 

czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 649); 

2d)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672); 

2e)  kontrola znakowania wprowadzonych do obrotu produktów GMO w rozumieniu 

ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806), przeznaczonych dla konsumentów, w 

tym pobieranie próbek i badanie próbek tych produktów w celu identyfikacji w tych 

produktach organizmów genetycznie zmodyfikowanych; 

2f)  kontrola znakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań 

określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

(Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 32, str. 432) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i 

etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia 

żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającym dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE 

L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 32, str. 455), w obrocie detalicznym, w tym pobieranie i badanie próbek 

żywności w celu identyfikacji w niej organizmów genetycznie zmodyfikowanych; 

2g)  kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 

przepisów art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania 

prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2013, str. 1); 

[3)   podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów; 

4)   organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich;] 

<3) prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich; 

4) organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych;> 
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5)   prowadzenie poradnictwa konsumenckiego; 

6)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków 

spożywczych określonych w przepisach odrębnych. 

<3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Inspekcja wykonuje w zakresie 

niezastrzeżonym odrębnymi przepisami dla innych organów.> 

 

Art. 4. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi 

Sprawiedliwości; 

[2)   przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzących 

hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, z 

zastrzeżeniem art. 37 ust. 3;] 

<2) przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzących 

hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, 

lub wykonujących działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii 

elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyłania i dystrybucji ciepła;> 

3)   przedsiębiorców produkujących paliwa; 

4)   banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej; 

5)   ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej; 

6)   usług pocztowych i telekomunikacyjnych; 

7)   usług pośrednictwa finansowego; 

8)   usług informatycznych; 

9)   usług naukowo-badawczych; 

[10)  usług w zakresie edukacji;] 

<10) usług w zakresie edukacji świadczonych przez podmioty publiczne;> 

11)  usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej; 

12)  nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. 
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Art. 5. 

1. [Zadania Inspekcji określone w art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 1 wykonują:] 

 <Zadania Inspekcji określone w art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 1, z wyłączeniem art. 3 ust. 1 

pkt 3 i 4 wykonują:> 

1)   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem 

Urzędu"; 

2)   wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zwanego 

dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji 

Handlowej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. 

<1a. Zadania Inspekcji określone w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 wykonują właściwi 

miejscowo wojewódzcy inspektorzy.> 

2. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i 

kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy 

odrębne nie stanowią inaczej. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu. 

 

Art. 10. 

1. Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy w szczególności: 

1)   organizowanie i koordynowanie kontroli o znaczeniu krajowym; 

2)   sprawowanie kontroli realizacji przez wojewódzkich inspektorów zadań i kompetencji 

określonych w ustawie i przepisach odrębnych; 

3)   wydawanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitość postępowania Inspekcji 

oraz nadzór nad ich realizacją; 

4)   organizowanie szkolenia inspektorów; 

5)   opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących problematykę należącą do 

zakresu działania Inspekcji; 

6)   dokonywanie dla potrzeb organów administracji rządowej analiz i ocen funkcjonowania 

rynku oraz stanu ochrony interesów i praw konsumentów; 

7)   (uchylony); 

8)   prowadzenie laboratoriów kontrolno-analitycznych Inspekcji; 

9)   współpraca z zagranicznymi służbami kontrolnymi o podobnym charakterze; 

9a)  współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie 

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 

10)  (uchylony); 
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10a)  (uchylony); 

11)  wykonywanie zadań i kompetencji określonych w przepisach odrębnych. 

<1a. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do zadań Inspekcji, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 3 i 4.> 

2. Prezes Urzędu może podawać do publicznej wiadomości informacje o wynikach kontroli 

Inspekcji z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jak również 

innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Art. 11. 

1. Do zakresu działania wojewódzkich inspektorów należy wykonywanie zadań i kompetencji 

określonych w art. 3 ustawy lub w przepisach odrębnych, a także sporządzanie rocznych 

sprawozdań z działalności Inspekcji i przedkładanie ich Prezesowi Urzędu i wojewodom. 

2. Wojewódzki inspektor prowadzi listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub 

usług. 

[3. Rzeczoznawcy, o których mowa w ust. 2, są powołani do wydawania opinii o jakości 

produktów lub usług na zlecenie konsumenta, przedsiębiorcy, stałego polubownego sądu 

konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora, powiatowego (miejskiego) rzecznika 

konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona 

konsumentów.] 

<3. Rzeczoznawcy, o których mowa w ust. 2, są powołani do wydawania opinii o jakości 

produktów lub usług na zlecenie konsumenta, przedsiębiorcy, stałego sądu 

polubownego, wojewódzkiego inspektora, powiatowego (miejskiego) rzecznika 

konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy 

ochrona konsumentów.> 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki prowadzenia list 

rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług. 

5. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, powinno określać w szczególności: 

1)   warunki i tryb wpisu na listę rzeczoznawców oraz skreślenia z niej rzeczoznawców; 

2)   tryb weryfikacji rzeczoznawców oraz nadzoru nad ich działalnością. 

 

[Rozdział 8 

Postępowanie mediacyjne 

Art. 36. 



- 25 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1. Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor podejmuje działania 

mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między 

konsumentem a przedsiębiorcą. 

2. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli 

wymaga tego ochrona interesu konsumenta. 

3. W toku postępowania mediacyjnego wojewódzki inspektor zapoznaje przedsiębiorcę z 

roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające 

zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. 

4. Wojewódzki inspektor może wyznaczyć stronom termin do polubownego zakończenia 

sprawy. 

5. Wojewódzki inspektor odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym 

terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co 

najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy. 

 

Rozdział 9 

Stałe polubowne sądy konsumenckie 

Art. 37. 

1. Stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektorach, zwane dalej 

"sądami", tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych 

przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi 

konsumentów lub przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami 

organizacyjnymi. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności zasady pokrywania kosztów 

wynagrodzenia arbitrów oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem 

czynności arbitra. 

3. Sądy rozpatrują spory: 

1)   o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług 

zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, 

2)   wynikłe z umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej lub 

gazowej, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 

gazu ziemnego lub umów o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła, umów 

sprzedaży oraz umów kompleksowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 
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kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), w 

których jedną ze stron jest konsument 

- na podstawie regulaminu. 

3a. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim dokumentuje się przez 

sporządzenie protokołu rozprawy. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania 

stałych polubownych sądów konsumenckich. 

5. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, powinno określać w szczególności: 

1)   wewnętrzną organizację stałych polubownych sądów konsumenckich; 

2)   tryb funkcjonowania stałych polubownych sądów konsumenckich; 

3)   czynności jurysdykcyjne i administracyjne stałych polubownych sądów konsumenckich 

i ich organów. 

6. W postępowaniu przed sądami polubownymi w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje 

się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.] 

 

<Rozdział 8 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich 

 

Art. 36. 

1. Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor podejmuje 

działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między 

konsumentem a przedsiębiorcą przez: 

1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego 

strony lub 

2) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 

(Dz. U. poz. …). 

3. Inspekcja jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy, o której 

mowa w ust. 2. 
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4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 

wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego 

inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej przez przedsiębiorcę. 

5. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z 

dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z 

tym że wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu 

rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji 

rozwiązania sporu. 

6. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania 

sporów konsumenckich dołącza się: 

1) opis okoliczności sprawy;  

2) informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu; 

3) kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających 

informacje zawarte we wniosku. 

7. Inspekcja odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy jego przedmiot wykracza 

poza kategorie sporów objęte właściwością Inspekcji.  

8. Inspekcja może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy: 

1) wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w 

sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich próby kontaktu z 

drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu; 

2) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla drugiej 

strony; 

3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo 

została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy 

podmiot albo sąd; 

4) wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów finansowych 

określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 12; 

5) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, 

w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania 

sporu; 
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6) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji. 

9. Wojewódzki inspektor pisemnie upoważnia pracownika Inspekcji do prowadzenia 

postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Upoważniony pracownik Inspekcji jest osobą prowadzącą postępowanie w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu 

sporów konsumenckich. Upoważnienie udzielane jest na czas określony. 

10. Wojewódzki inspektor cofa pracownikowi Inspekcji upoważnienie przed upływem 

okresu, na jaki zostało udzielone, w przypadku: 

1) rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań; 

4) złożenia rezygnacji. 

11. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i 

działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich, w szczególności: 

1) tryb działania wojewódzkich inspektorów realizujących zadania w zakresie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, 

2) szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich i niezbędne dokumenty, które należy 

dołączyć do wniosku, 

3) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich, 

4) sposób wymiany informacji między stronami postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową, 

5) treść upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich, szczegółowe kwalifikacje pracowników 

Inspekcji, którym może być udzielone upoważnienie, oraz minimalny czas, na 

jaki jest udzielane upoważnienie, 

6) termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję 

rozwiązania sporu lub zastosowanie się do niej 
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– mając na uwadze konieczność zapewnienia łatwego dostępu do postępowania, 

sprawnego rozwiązywania sporów oraz bezstronnego i niezależnego prowadzenia 

postępowania. 

12. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wysokość progów 

finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do 

odmowy rozpatrzenia sporu, uwzględniając określenie ich wysokości na poziomie, 

który nie utrudnia znacząco konsumentowi dostępu do postępowania. 

 

Rozdział 9 

Stałe sądy polubowne 

Art. 37. 

1. Stałe sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach, zwane dalej „sądami”, 

tworzone są na podstawie umów o zorganizowanie takich sądów, zawartych przez 

wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi 

interesy konsumentów lub interesy przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi 

jednostkami organizacyjnymi. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności zasady pokrywania 

kosztów wynagrodzenia arbitrów oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku 

z wykonywaniem czynności arbitra. 

3. Sądy rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między 

konsumentami a przedsiębiorcami – zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi 

na podstawie ust. 7 i 8. 

4. Sąd może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy: 

1) wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania 

próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu; 

2) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla 

drugiej strony; 

3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo 

została już rozpatrzona przez Inspekcję, sąd, inny właściwy podmiot albo sąd 

powszechny; 

4) wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów finansowych 

określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 8; 
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5) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, 

w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania 

sporu; 

6) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania sądu. 

5. Z postępowania przed sądem sporządza się protokół. 

6. W postępowaniu przed sądami w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.). 

7. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin 

organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności: 

1) wewnętrzną organizację sądów, 

2) tryb funkcjonowania sądów, w tym określenie właściwości miejscowej, 

3) czynności jurysdykcyjne i administracyjne sądów i ich organów 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia łatwego dostępu do postępowania, 

sprawnego rozwiązywania sporów oraz bezstronnego i niezależnego prowadzenia 

postępowania. 

8. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów może określić, w drodze rozporządzenia, wysokość 

progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia 

sąd do odmowy rozpatrzenia sporu, uwzględniając określenie ich wysokości na 

poziomie, który nie utrudnia znacząco konsumentowi dostępu do postępowania.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 

z późn. zm.) 

Art. 14a. 

1. Prezes UTK sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia nr 

1371/2007/WE. 

2. Prezes UTK wykonuje nadzór, o którym mowa w ust. 1, korzystając w szczególności z 

uprawnień określonych w art. 15. 
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3. Prezes UTK kontroluje spełnienie przez przewoźnika kolejowego, zarządcę infrastruktury 

kolejowej, właściciela dworca bądź zarządzającego dworcem obowiązków wynikających 

z art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 1371/2007/WE oraz przez sprzedawcę biletów lub 

operatora turystycznego obowiązków wynikających z art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 

1371/2007/WE. 

4. Prezes UTK, w drodze decyzji, nakazuje usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych 

podczas wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przestrzegania praw 

pasażerów ustalonych w rozporządzeniu nr 1371/2007/WE. 

[5. Prezes UTK rozpatruje skargi w sprawie naruszenia przepisów rozporządzenia nr 

1371/2007/WE. Do skargi pasażer powinien dołączyć następujące dokumenty: 

1)   kopię skargi skierowanej do przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury 

kolejowej, właściciela dworca bądź zarządzającego dworcem; 

2)   odpowiedź na skargę podmiotu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została udzielona; 

3)   bilet na daną trasę lub potwierdzenie rezerwacji; 

4)   inne istotne dokumenty potwierdzające naruszenie prawa pasażera w ruchu 

kolejowym.] 

<5. Prezes UTK rozpatruje skargi pasażerów w sprawie naruszenia przepisów 

rozporządzenia nr 1371/2007/WE oraz w sprawie niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez przewoźnika kolejowego, zarządcę infrastruktury kolejowej, 

właściciela dworca bądź zarządzającego dworcem, sprzedawcę biletów lub operatora 

turystycznego obowiązków wynikających z umowy przewozu w transporcie 

kolejowym. Do skargi pasażer powinien dołączyć następujące dokumenty: 

1) kopię skargi lub reklamacji skierowanej do przewoźnika kolejowego, zarządcy 

infrastruktury kolejowej, właściciela dworca bądź zarządzającego dworcem, 

sprzedawcy biletów lub operatora turystycznego; 

2) odpowiedź podmiotu, o którym mowa w pkt 1, na skargę lub reklamację, jeżeli 

została udzielona; 

3) bilet na daną trasę, a w przypadku biletu elektronicznego – dane umożliwiające 

identyfikację warunków zawartej umowy przewozu, w szczególności numer 

biletu, datę i godziny przewozu oraz rodzaj pociągu, lub potwierdzenie 

rezerwacji; 

4) inne istotne dokumenty potwierdzające naruszenie prawa pasażera w ruchu 

kolejowym.> 
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<5a. Do skargi pasażer może dołączyć wniosek o wszczęcie postępowania przed 

Rzecznikiem, o którym mowa w art. 16a, w zakresie i trybie określonych w rozdziale 

3a. W takim przypadku Prezes UTK przekazuje Rzecznikowi, o którym mowa w art. 

16a, dokumentację sprawy w zakresie niezbędnym do rozpoznania wniosku.> 

[6. W przypadku złożenia skargi, o której mowa w ust. 5, Prezes UTK stwierdza w drodze 

decyzji: 

1)   brak naruszenia prawa przez przewoźnika kolejowego, zarządcę infrastruktury 

kolejowej, właściciela dworca bądź zarządzającego dworcem, albo 

2)   naruszenie prawa przez przewoźnika kolejowego, zarządcę infrastruktury kolejowej, 

właściciela dworca bądź zarządzającego dworcem, określając zakres 

nieprawidłowości oraz termin ich usunięcia.] 

<1) brak naruszenia prawa przez przewoźnika kolejowego, zarządcę infrastruktury 

kolejowej, właściciela dworca bądź zarządzającego dworcem, sprzedawcę biletów 

lub operatora turystycznego albo 

2) naruszenie prawa przez przewoźnika kolejowego, zarządcę infrastruktury 

kolejowej, właściciela dworca bądź zarządzającego dworcem, sprzedawcę biletów 

lub operatora turystycznego, określając zakres nieprawidłowości oraz termin ich 

usunięcia.> 

 

<Rozdział 3a 

Rzecznik Praw Pasażera Kolei oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich 

Art. 16a. 

Przy Prezesie UTK działa Rzecznik Praw Pasażera Kolei, zwany dalej „Rzecznikiem”, 

prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach 

dotyczących zobowiązań umownych, w tym sprzedawcy biletów lub operatora 

turystycznego, wobec pasażera, wynikających z umów przewozu osób, rzeczy lub 

zwierząt w transporcie kolejowym oraz w sprawach dotyczących usług świadczonych na 

rzecz pasażerów przez przewoźnika kolejowego, zarządcę infrastruktury kolejowej, 

właściciela dworca bądź zarządzającego dworcem, zwanych dalej „sporami 

pasażerskimi”. 
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Art. 16b. 

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 

(Dz. U. poz….), z tym że spór może być prowadzony między przedsiębiorcami.  

2. Prowadząc postępowanie, Rzecznik przedstawia stronom propozycję rozwiązania 

sporu pasażerskiego. 

3. Strony w terminie 7 dni od dnia przedstawienia propozycji rozwiązania sporu 

pasażerskiego obowiązane są do podjęcia decyzji co do wyrażenia zgody na 

przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub zastosowanie się do niej.  

Art. 16c. 

Rzecznik jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 

23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

Art. 16d. 

1. Rzecznika powołuje Prezes UTK na pięcioletnią kadencję spośród osób, które: 

1) korzystają z pełni praw publicznych; 

2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe ani nie orzeczono wobec nich zakazu zajmowania 

kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną 

odpowiedzialnością w organach państwa; 

3) posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

4) znają co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii 

Europejskiej; 

5) cieszą się nieposzlakowaną opinią; 

6) nie są członkami partii politycznych. 

2. Obsługę organizacyjną Rzecznika zapewnia Urząd Transportu Kolejowego. 

3. Rzecznik nie może: 

1) być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych podmiotów, 

o których mowa w art. 16a; 

2) być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w podmiotach, o których mowa 

w art. 16a, które mogłyby wywoływać podejrzenie o jego stronniczość lub 

interesowność; 
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3) posiadać w podmiotach, o których mowa w art. 16a, więcej niż 10% akcji lub 

udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdym 

z tych podmiotów. 

4. Prezes UTK odwołuje Rzecznika przed upływem kadencji, na którą został powołany, 

w przypadku: 

1) rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu swojej funkcji; 

2) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań; 

3) utraty kwalifikacji albo niespełniania warunków, o których mowa w ust. 1 i 3; 

4) złożenia rezygnacji. 

5. Po upływie kadencji Rzecznik pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy. 

 

Art. 16e. 

1. Postępowanie przed Rzecznikiem wszczyna się na wniosek pasażera. 

2. Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem 

jest podjęcie przez pasażera próby kontaktu z przewoźnikiem kolejowym, zarządcą 

infrastruktury kolejowej, właścicielem dworca bądź zarządzającym dworcem, 

sprzedawcą biletów lub operatorem turystycznym i bezpośredniego rozwiązania 

sporu pasażerskiego, w tym na drodze postępowania reklamacyjnego. 

3. Wniosek o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem zawiera co najmniej elementy 

określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o 

przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.  

4. Do wniosku o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem dołącza się opis okoliczności 

sprawy, informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu pasażerskiego oraz 

kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje 

zawarte we wniosku. 

5. Postępowanie przed Rzecznikiem jest dla pasażera wolne od opłat. 

6. Rzecznik odmawia rozpatrzenia sporu pasażerskiego w przypadku, gdy: 

1) przedmiot sporu pasażerskiego, wykracza poza kategorie sporów objęte 

właściwością Rzecznika; 

2) wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania 

próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu 

pasażerskiego; 
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3) spór pasażerski jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania przed 

Rzecznikiem spowoduje uciążliwości dla drugiej strony; 

4) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo 

została już rozpatrzona przez Rzecznika, inny właściwy podmiot albo sąd; 

5) wartość przedmiotu sporu pasażerskiego jest wyższa albo niższa od progów 

finansowych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 16g; 

6) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, 

w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania 

sporu pasażerskiego; 

7) rozpatrzenie sporu pasażerskiego spowodowałoby poważne zakłócenie działania 

Rzecznika. 

Art. 16f. 

1. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy zespołu. 

2. Rzecznik pisemnie upoważnia członka zespołu, o którym mowa w ust. 1, do 

prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

pasażerskich. Upoważniony członek zespołu jest osobą prowadzącą postępowanie w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu 

sporów konsumenckich. Upoważnienie udzielane jest na czas określony. 

3. Rzecznik cofa upoważnienie członkowi zespołu, o którym mowa w ust. 1, przed 

upływem okresu, na jaki zostało udzielone, w przypadku: 

1) rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań; 

4) złożenia rezygnacji. 

Art. 16g. 

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

1) organizację instytucji Rzecznika, 

2) sposób i formy prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania 

sporów pasażerskich, w tym sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania 

oraz wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową, 
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3) szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów pasażerskich i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć 

do wniosku, 

4) wysokość progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie 

uprawnia Rzecznika do odmowy rozpatrzenia sporu pasażerskiego, 

5) szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów pasażerskich oraz minimalny czas, na jaki jest udzielane 

upoważnienie 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia łatwego dostępu do postępowania, 

sprawnego rozwiązywania sporów oraz bezstronnego i niezależnego prowadzenia 

postępowania.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1489) 

Art. 56. 

1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych. 

2. Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera się w formie pisemnej lub 

elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej dostawcy 

usług. Wymóg formy pisemnej lub elektronicznej nie dotyczy umowy o świadczenie 

usług telekomunikacyjnych zawieranej przez dokonanie czynności faktycznych 

obejmujących w szczególności umowy o świadczenie usług przedpłaconych 

świadczonych w publicznej sieci telekomunikacyjnej, publicznie dostępnych usług 

telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru 

dostępu do sieci dostawcy usług. 

3. Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymagająca 

formy pisemnej lub elektronicznej, powinna, z zastrzeżeniem ust. 5, w jasnej, zrozumiałej 

i łatwo dostępnej formie określać w szczególności: 

1)   strony umowy, w tym nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług; 

2)   świadczone usługi ze wskazaniem elementów składających się na opłatę 

abonamentową; 
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3)   termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia 

usług; 

4)   okres, na jaki została zawarta umowa, w tym minimalny okres wymagany do 

skorzystania z warunków promocyjnych; 

5)   pakiet taryfowy, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe; 

6)   sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi; 

7)   sposoby dokonywania płatności; 

8)   okres rozliczeniowy; 

9)   tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia i 

rozwiązania; 

10)  ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę 

usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, o ile zostały one wprowadzone 

przez dostawcę usług lub na jego zlecenie; 

11)  dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi obejmujące informacje: 

a)  czy zapewniane są połączenia z numerami alarmowymi, 

b)  czy gromadzone są dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia 

końcowego, z którego wykonywane jest połączenie, 

c)  o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych, 

d)  o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji, 

e)  o procedurach wprowadzonych przez dostawcę usług w celu pomiaru i organizacji 

ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz 

z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych usług, 

f)  o działaniach, jakie dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z 

przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług; 

12)  dane dotyczące jakości usług, w szczególności minimalne oferowane poziomy 

jakości usług, w tym czas wstępnego przyłączenia, a także inne parametry jakości 

usług, jeżeli zostały określone przez Prezesa UKE na podstawie art. 63 ust. 2a; 

13)  sposoby informowania abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w 

przypadku usługi dostępu do sieci Internet świadczonej w ruchomej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez 

abonenta; 

14)  zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je 

świadczą; 
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15)  zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, w 

szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty określony w umowie poziom 

jakości świadczonej usługi; 

16)  zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji; 

[17)  informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;] 

<17)  informację o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich i postępowaniach przed stałymi polubownymi sądami 

konsumenckimi przy Prezesie UKE;> 

18)  sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług 

serwisowych; 

19)  zasady umieszczenia danych abonenta w spisie abonentów w przypadku umowy 

dotyczącej świadczenia usług głosowych; 

20)  sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze 

świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych 

osobowych; 

21)  wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma 

nastąpić. 

4. Umowa o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej poza 

elementami, o których mowa w ust. 3, powinna określać numer przydzielony abonentowi, 

a w przypadku przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także 

adres zakończenia sieci. 

4a. W przypadku konsumenta początkowy okres obowiązywania umowy określony w 

umowie, o której mowa w ust. 1, zawieranej z danym dostawcą usług na czas określony 

nie może być dłuższy niż 24 miesiące. 

4b. Dostawca usług zapewnia użytkownikowi końcowemu możliwość zawarcia umowy o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych również na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

5. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 6-8 i 10-21, na podstawie wyraźnego postanowienia 

umowy, mogą być zawarte w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych. 

6. Dostawca usług może umożliwić abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie 

pisemnej lub elektronicznej zmianę warunków umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4-
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7, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie 

lub przy użyciu poczty elektronicznej lub faksu. Dostawca usług obowiązany jest jednak 

utrwalić oświadczenie abonenta złożone w sposób określony w zdaniu pierwszym i 

przechowywać je do końca obowiązywania umowy na zmienionych warunkach i 

udostępniać jego treść abonentowi na jego żądanie, zgłoszone w szczególności w trakcie 

postępowania reklamacyjnego. W przypadku zmiany warunków umowy dokonanej 

telefonicznie powinna być utrwalona cała rozmowa. Jednocześnie dostawca usług 

obowiązany jest do potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie 

warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w terminie 

ustalonym z abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia 

zmiany. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków 

umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w 

terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu 

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

6a. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6, dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych dostarcza drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym 

celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na 

odległość. Potwierdzenie powinno zawierać: 

1)   treść zmiany warunków umowy dokonanej za pomocą środków porozumiewania się 

na odległość lub w przypadku, gdy treść zmiany ze względu na jej objętość utrudniać 

będzie abonentowi zapoznanie się z nią - odesłanie do miejsca na stronie internetowej 

dostawcy, gdzie abonent może się z nią zapoznać; 

2)   informację o złożeniu przez abonenta oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz 

jej zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian. 

6b. W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, w 

sposób określony w ust. 6a lub na żądanie abonenta dostawca publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej. 

7. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, o 

którym mowa w ust. 6, jeżeli dostawca usług, za zgodą abonenta, rozpoczął świadczenie 

usług zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy. 

8. W razie braku potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków 

umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6, 

termin, w którym abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków umowy, 
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wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków 

umowy. Jeżeli jednak abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, 

termin ulega skróceniu do 10 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia. 

9. Do zmiany warunków umowy w trybie, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się art. 60a. 

 

[Art. 109. 

1. Spór cywilnoprawny między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych może być zakończony polubownie w drodze postępowania 

mediacyjnego. 

2. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE na wniosek konsumenta lub z urzędu, 

jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. 

3. W toku postępowania mediacyjnego Prezes UKE zapoznaje dostawcę publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom 

sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje 

polubownego zakończenia sporu. 

4. Prezes UKE może wyznaczyć stronom termin do polubownego zakończenia sprawy. 

5. Prezes UKE odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie 

sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej jednej 

ze stron, że nie wyraża ona zgody na polubowne zakończenie sprawy.] 

 

<Art. 109. 

1. Spór cywilnoprawny między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych może być zakończony polubownie w drodze postępowania w 

sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

2. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 

prowadzi Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do 

prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. …). 

3. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o 

pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 
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4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 

prowadzi się na wniosek konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona 

interesu konsumenta. 

5. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z 

dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z 

tym że wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania 

sporu.  

6. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania 

sporów konsumenckich dołącza się uzasadnienie żądania strony oraz kopie 

posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje 

zawarte we wniosku. 

7. Prezes UKE odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy jego przedmiot wykracza 

poza kategorie sporów objęte właściwością Prezesa UKE. 

8. Prezes UKE może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy: 

1) wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w 

sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich próby kontaktu z 

dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych i bezpośredniego 

rozwiązania sporu, w tym nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego; 

2) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla dostawcy 

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych; 

3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo 

została już rozpatrzona przez Prezesa UKE, sąd polubowny, inny właściwy 

podmiot albo sąd; 

4) wartość przedmiotu sporu jest niższa od progu finansowego określonego 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 12; 

5) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich po upływie roku od dnia, w którym 

podjął próbę kontaktu z dostawcą publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych i bezpośredniego rozwiązania sporu; 

6) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Prezesa UKE. 
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9. W toku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich Prezes UKE zapoznaje dostawcę publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu 

przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz propozycję rozwiązania sporu. 

10. Prezes UKE pisemnie upoważnia pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich. Upoważniony pracownik Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest 

osobą prowadzącą postępowanie w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o 

pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Upoważnienie udzielane jest 

na czas określony. 

11. Prezes UKE cofa pracownikowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej upoważnienie 

przed upływem okresu, na jaki zostało udzielone, w przypadku: 

1) rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań; 

4) złożenia rezygnacji. 

12. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich, 

2) wysokość progu finansowego wartości przedmiotu sporu, którego nieosiągnięcie 

skutkować może odmową rozpatrzenia sporu, 

3) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich, 

4) sposób wymiany informacji między stronami postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową, 

5) szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz minimalny czas, na 

jaki jest udzielane upoważnienie, 

6) termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję 

rozwiązania sporu lub na zastosowanie się do niej 
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– mając na uwadze konieczność zapewnienia łatwego dostępu do postępowania, 

sprawnego rozwiązywania sporów oraz bezstronnego i niezależnego prowadzenia 

postępowania.> 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 174, 615, 888 i 996) 

Art. 18. 

 1. Przy Komisji tworzy się sąd polubowny, którego celem jest rozpatrywanie sporów między 

uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków 

umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług 

świadczonych przez te podmioty. 

<1a. W ramach sądu polubownego działa centrum arbitrażu i centrum mediacji.> 

<2. W postępowaniu przed sądem polubownym w sprawach rozpatrywanych w centrum 

arbitrażu i centrum mediacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego.> 

<2a. Sąd polubowny może prowadzić również postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich na zasadach i w trybie określonych w ustawie 

z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 

(Dz. U. poz. …) oraz regulaminie sądu polubownego. Sąd polubowny jest podmiotem 

uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu tej ustawy.> 

2. W postępowaniu przed sądem polubownym stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. 

3. Komisja ustala, w drodze uchwały, regulamin sądu polubownego. 

4. Komisja przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

treść regulaminu sądu polubownego. 
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U S T A W A   z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) 

Art. 31. 

Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy: 

1)   sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy; 

2)   wydawanie decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach 

koncentracji przedsiębiorców, w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a 

także innych decyzji przewidzianych w ustawie; 

3)   prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rynkowych 

przedsiębiorców; 

4)   przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów 

rządowej polityki konsumenckiej; 

5)   współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organami i organizacjami, do których 

zakresu działania należy ochrona konkurencji i konsumentów; 

6)   wykonywanie zadań i kompetencji organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu nr 1/2003/WE oraz w rozporządzeniu nr 

139/2004/WE; 

7)   wykonywanie zadań i kompetencji właściwego organu oraz jednolitego urzędu 

łącznikowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu 

nr 2006/2004/WE; 

<7a) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o 

pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. …);> 

8)   opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych 

dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów; 

9)   przedkładanie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji rządowych 

programów rozwoju konkurencji i polityki konsumenckiej; 

10)  współpraca z organami samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z rządowej 

polityki konsumenckiej; 

11)  (uchylony); 

12)  opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących 

wiedzę o ochronie konkurencji i konsumentów; 
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13)  
(14)

 występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i 

konsumentów; 

14)  realizacja zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

współpracy i wymiany informacji w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz 

pomocy publicznej; 

15)  gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 

i konsumentów, w szczególności przez zamieszczanie decyzji Prezesa Urzędu na stronie 

internetowej Urzędu; 

16)  współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie 

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 

16a)  współpraca z Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki, z organem 

właściwym do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz organem właściwym w 

sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym, w zakresie niezbędnym do wykonywania 

obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości 

hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1). 

17)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych. 

 

<Art. 32a. 

1. Przy Prezesie Urzędu działa punkt kontaktowy do spraw pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania 

sporów konsumenckich, zwany dalej „punktem kontaktowym”. 

2. Do zadań punktu kontaktowego należy: 

1) udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów 

wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami; 

2) realizowanie zadań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu 

rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) 

nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR 

w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1); 

3) zapewnienie łącza internetowego do platformy ODR, o której mowa 

w rozporządzeniu wymienionym w pkt 2. 
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3. Tryb pracy punktu kontaktowego określa regulamin ustalony przez Prezesa Urzędu.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 

rynkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 3) 

Art. 5. 

1. Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w 

jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego 

konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. 

2. Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności: 

1)   rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji; 

2)   rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd; 

3)   działanie związane z wprowadzeniem produktu na rynek, które może wprowadzać w 

błąd w zakresie produktów lub ich opakowań, znaków towarowych, nazw handlowych 

lub innych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę lub jego produkty, w 

szczególności reklama porównawcza w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503, z późn. zm.); 

4)   nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiębiorca dobrowolnie 

przystąpił, jeżeli przedsiębiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, że jest 

związany kodeksem dobrych praktyk. 

3. Wprowadzające w błąd działanie może w szczególności dotyczyć: 

1)   istnienia produktu, jego rodzaju lub dostępności; 

2)   cech produktu, w szczególności jego pochodzenia geograficznego lub handlowego, 

ilości, jakości, sposobu wykonania, składników, daty produkcji, przydatności, 

możliwości i spodziewanych wyników zastosowania produktu, wyposażenia 

dodatkowego, testów i wyników badań lub kontroli przeprowadzanych na produkcie, 

zezwoleń, nagród lub wyróżnień uzyskanych przez produkt, ryzyka i korzyści 

związanych z produktem; 

[3)   obowiązków przedsiębiorcy związanych z produktem, w tym usług serwisowych i 

procedury reklamacyjnej, dostawy, niezbędnych usług i części;] 
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<3) obowiązków przedsiębiorcy związanych z produktem, w tym usług serwisowych 

i procedury reklamacyjnej, dostawy, niezbędnych usług, części, wymiany lub 

naprawy;> 

4)   praw konsumenta, w szczególności prawa do naprawy lub wymiany produktu na 

nowy albo prawa do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy; 

5)   ceny, sposobu obliczania ceny lub istnienia szczególnej korzyści cenowej; 

6)   rodzaju sprzedaży, powodów stosowania przez przedsiębiorcę praktyki rynkowej, 

oświadczeń i symboli dotyczących bezpośredniego lub pośredniego sponsorowania, 

informacji dotyczących sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub jego 

przedstawiciela, w tym jego imienia i nazwiska (nazwy) i majątku, kwalifikacji, 

statusu, posiadanych zezwoleń, członkostwa lub powiązań oraz praw własności 

przemysłowej i intelektualnej lub nagród i wyróżnień. 

4. Przy ocenie, czy praktyka rynkowa wprowadza w błąd przez działanie, należy uwzględnić 

wszystkie jej elementy oraz okoliczności wprowadzenia produktu na rynek, w tym sposób 

jego prezentacji. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 i 

1250) 

Art. 21. 

1. Operator pocztowy, z zastrzeżeniem art. 49, określa w regulaminie świadczenia usług 

pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych warunki wykonywania i 

korzystania z usług pocztowych na podstawie umów o świadczenie usług pocztowych. 

2. Regulamin świadczenia usług pocztowych określa w szczególności: 

1)   katalog świadczonych usług pocztowych; 

2)   ogólne warunki świadczenia usług pocztowych; 

3)   zasady wykonywania usług pocztowych, w tym warunki przyjmowania i doręczania 

przesyłek pocztowych; 

4)   wykaz przedmiotów i substancji, które nie mogą stanowić zawartości przesyłki 

pocztowej; 
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5)   informacje dotyczące gwarantowanej jakości usług pocztowych, w tym terminów ich 

realizacji, jeżeli operator pocztowy świadczy usługę z gwarantowanym terminem 

doręczenia; 

6)   okoliczności uznania usługi pocztowej za niewykonaną lub nienależycie wykonaną; 

7)   sposób postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

pocztowej; 

8)   terminy, po upływie których uważa się niedoręczoną przesyłkę pocztową za utraconą; 

9)   uprawnienia nadawcy lub adresata w przypadku utraty, ubytku zawartości lub 

uszkodzenia przesyłki pocztowej oraz niewykonania usługi pocztowej z zachowaniem 

gwarantowanej jakości; 

10)  zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji, w tym zasady 

przyznawania odszkodowań; 

11)  wysokość odszkodowań z tytułu utraty, ubytku zawartości lub uszkodzenia przesyłki 

pocztowej bądź wykonania usługi z naruszeniem gwarantowanego terminu 

doręczenia, jeżeli taki termin był przewidziany w regulaminie; 

12)  tryb i sposób wypłaty odszkodowań[.] <;> 

<13) zakres i formy prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich.> 

3. Operator pocztowy świadczący usługi wchodzące w zakres usług powszechnych 

dodatkowo określa w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach o 

świadczenie usług pocztowych, gdy wynika to z właściwości tych umów, sposób 

rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie pocztowej oraz innych 

oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 47. 

4. Operator pocztowy, który przyjmuje do przemieszczenia przesyłki zawierające produkty 

pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 

z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek 

produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004 

(Dz. Urz. UE L 77 z 24.03.2009, str. 1), określa w regulaminie świadczenia usług 

pocztowych sposób informowania o zasadach wprowadzania tych przesyłek na terytorium 

Unii Europejskiej. 

5. Operator pocztowy jest obowiązany udostępniać regulamin świadczenia usług pocztowych 

w każdej placówce pocztowej i na swojej stronie internetowej. 
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6. Jeżeli wynika to z właściwości umowy o świadczenie usługi pocztowej regulamin 

świadczenia usług pocztowych stanowi nieodpłatny załącznik do umowy. 

 

[Art. 94. 

Prawo dochodzenia roszczeń określonych w ustawie w zakresie niewykonania lub 

nienależytego wykonania usługi powszechnej w postępowaniu sądowym, w postępowaniu 

mediacyjnym lub w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim, 

przysługuje nadawcy albo adresatowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

Art. 95. 

1. Spór cywilnoprawny między nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym może być 

zakończony ugodą w drodze postępowania mediacyjnego. 

2. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE na wniosek adresata albo nadawcy lub z 

urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. 

3. W toku postępowania mediacyjnego Prezes UKE zapoznaje operatora pocztowego z 

roszczeniem adresata albo nadawcy, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające 

zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. 

4. Prezes UKE może wyznaczyć stronom sporu termin polubownego zakończenia sprawy. 

5. Prezes UKE odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie 

sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej jednej 

ze stron sporu, że nie wyraża ona zgody na polubowne zakończenie sprawy.] 

 

<Art. 94. 

Prawo dochodzenia roszczeń określonych w ustawie w zakresie niewykonania lub 

nienależytego wykonania usługi powszechnej w postępowaniu sądowym, postępowaniu 

w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub postępowaniu 

przed stałym polubownym sądem konsumenckim przysługuje nadawcy albo adresatowi 

po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

Art. 95. 

1. Spór cywilnoprawny między nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym może 

być zakończony ugodą w drodze postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich. 

2. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 

prowadzi Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do 
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prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. …). 

3. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o 

pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że spór może być 

prowadzony także wtedy, gdy nadawca albo adresat nie jest konsumentem.  

4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 

prowadzi się na wniosek adresata albo nadawcy albo z urzędu, jeżeli wymaga tego 

ochrona interesu konsumenta. 

5. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z 

dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z 

tym że wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania 

sporu.  

6. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania 

sporów konsumenckich dołącza się uzasadnienie żądania strony oraz kopie 

posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje 

zawarte we wniosku. 

7. Prezes UKE odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy jego przedmiot wykracza 

poza kategorie sporów objęte właściwością Prezesa UKE. 

8. Prezes UKE może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy: 

1) wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w 

sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich próby kontaktu z 

operatorem pocztowym i bezpośredniego rozwiązania sporu; 

2) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla operatora 

pocztowego; 

3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo 

została już rozpatrzona przez Prezesa UKE, sąd polubowny, inny właściwy 

podmiot albo sąd; 

4) wartość przedmiotu sporu jest niższa od progu finansowego określonego 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 12; 
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5) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich po upływie roku od dnia, w którym 

podjął próbę kontaktu z operatorem pocztowym i bezpośredniego rozwiązania 

sporu; 

6) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Prezesa UKE; 

7) wnioskodawca nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej. 

9. W toku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich Prezes UKE zapoznaje operatora pocztowego z roszczeniem 

adresata albo nadawcy, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające 

zastosowanie w sprawie oraz propozycję rozwiązania sporu. 

10. Prezes UKE pisemnie upoważnia pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich. Upoważniony pracownik Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest 

osobą prowadzącą postępowanie w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o 

pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Upoważnienie udzielane jest 

na czas określony. 

11. Prezes UKE cofa pracownikowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej upoważnienie 

przed upływem okresu, na jaki zostało udzielone, w przypadku: 

1) rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań; 

4) złożenia rezygnacji. 

12. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich, 

2) wysokość progu finansowego wartości przedmiotu sporu, którego nieosiągnięcie 

skutkować może odmową rozpatrzenia sporu, 

3) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich, 

4) sposób wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową, 
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5) szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz minimalny czas, na 

jaki jest udzielane upoważnienie, 

6) termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję 

rozwiązania sporu lub na zastosowanie się do niej 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia łatwego dostępu do postępowania, 

sprawnego rozwiązywania sporów oraz bezstronnego i niezależnego prowadzenia 

postępowania.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 

poz. 915) 

Art. 4. 

[1. W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę 

jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz 

umożliwiający porównanie cen. W przypadku obniżki ceny uwidacznia się także 

informację o przyczynie wprowadzenia obniżki.] 

<1. W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę 

jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz 

umożliwiający porównanie cen.> 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów 

(usług), 

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny 

jednostkowej towarów (usług) 

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także 

uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie 

byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi). 
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U S T A W A   z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z 2015 r. poz. 

1854 oraz z 2016 r. poz. 615) 

Art. 3. 

 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów: 

[1)   dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla 

rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki 

długoterminowej;] 

<1) dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia 

dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki 

długoterminowej, z wyjątkiem art. 7a;> 

2)   dotyczących gier hazardowych; 

[3)   zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, 

podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, 

przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca 

zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta; 

4)   dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 10 i art. 17;] 

<3) zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, 

podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne 

artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do 

miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta, z wyjątkiem art. 7a; 

4) dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 7a, art. 10 i art. 17;> 

5)   zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów 

sprzedaży; 

6)   zawieranych z dostawcą usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827) za pomocą 

aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu 

wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego 

przez konsumenta; 

7)   dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia 

pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z 

przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz 

wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem 

placówek opieki zdrowotnej; 
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8)   o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196); 

9)   o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. 

Nr 230, poz. 1370); 

[10)  zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do 

zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.] 

<10) zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany 

do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, z wyjątkiem art. 7a.> 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu 

egzekucyjnym oraz postępowaniu upadłościowym w związku z likwidacją masy 

upadłości. 

<Art. 7a. 

1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić 

odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

2. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym 

mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację. 

3. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub 

innym trwałym nośniku.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 892) 

 

Art. 24. 

1. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje z urzędu lub na wniosek: 

1)   klienta podmiotu rynku finansowego w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez 

podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji, o którym mowa w 

rozdziale 2; 

2)   właściwego organu nadzoru, kontroli lub innego organu władzy publicznej. 

2. Rzecznik, po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem, może: 

1)   podjąć czynność; 

2)   wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania; 
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3)   przekazać sprawę według właściwości; 

[4)   skierować sprawę do pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów 

między klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w art. 35;] 

<4) wskazać wnioskodawcy możliwość przeprowadzenia pozasądowego postępowania 

w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku 

finansowego, o którym mowa w art. 35;> 

5)   nie podjąć czynności, o czym zawiadamia, uzasadniając swoje stanowisko, 

wnioskodawcę oraz osobę, której sprawa dotyczy. 

3. Rzecznik, podejmując czynność, bada, czy wskutek działania lub zaniechania podmiotu 

rynku finansowego nie nastąpiło naruszenie praw lub interesów klienta. 

 

<Art. 35a. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 

(Dz. U. poz. …), z tym że spór może być prowadzony między przedsiębiorcami. 

2. Rzecznik jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 

23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich. 

Art. 35b. 

1. Postępowanie prowadzi osoba upoważniona przez Rzecznika. Upoważnienie udzielane 

jest na czas określony. 

2. Do prowadzenia postępowania może być upoważniona osoba wyróżniająca się wiedzą 

w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego 

otoczenie oraz posiadająca co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej 

trzyletnie doświadczenie zawodowe w tym obszarze. 

3. Osoba upoważniona prowadzi postępowanie w sposób niezależny i bezstronny. 

4. Rzecznik cofa upoważnienie przed upływem okresu, na jaki zostało udzielone, w 

przypadku: 

1) rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań.> 
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[Art. 36. 

1. Rzecznik przeprowadza postępowanie na wniosek klienta podmiotu rynku finansowego. 

2. Rzecznik może odmówić wszczęcia postępowania, jeśli: 

1)   klient nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w rozdziale 

2; 

2)   wniosek służy spowodowaniu uciążliwości dla drugiej strony; 

3)   spór jest lub był rozpatrywany przez sąd, inny organ powołany do rozpoznania spraw 

danego rodzaju lub podmiot uprawniony do przeprowadzenia pozasądowego 

rozwiązywania sporów; 

4)   rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie skutecznego przeprowadzenia 

postępowania przy Rzeczniku; 

5)   klient nie uiścił opłaty, o której mowa w art. 38 ust. 1, i nie został od niej zwolniony.] 

 

<Art. 36. 

1. Postępowanie wszczyna się na wniosek klienta podmiotu rynku finansowego. 

2. Wniosek o wszczęcie postępowania zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 

ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o: 

1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego 

strony lub 

2) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.  

3. Do wniosku o wszczęcie postępowania dołącza się opis okoliczności sprawy, 

informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu oraz kopie posiadanych przez 

wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku. 

4. Rzecznik odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy: 

1) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Rzecznika; 

2) klient nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego, o którym mowa 

w rozdziale 2; 

3) wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla podmiotu rynku 

finansowego; 

4) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo 

została już rozpatrzona przez Rzecznika w postępowaniu, sąd polubowny, inny 

właściwy podmiot albo sąd;  
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5) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Rzecznika; 

6) klient nie uiścił opłaty, o której mowa w art. 38 ust. 1, i nie został z niej 

zwolniony.> 

[Art. 39. 

W toku postępowania Rzecznik zapoznaje podmiot rynku finansowego z roszczeniem klienta, 

przedstawia stronom postępowania przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz 

propozycję zakończenia sporu.] 

<Art. 39. 

W toku postępowania Rzecznik zapoznaje podmiot rynku finansowego z roszczeniem 

klienta, przedstawia stronom postępowania przepisy prawa mające zastosowanie w 

sprawie oraz podejmuje działania mające na celu umożliwienie zbliżenia stanowisk 

stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawia stronom propozycję 

rozwiązania sporu.> 

<Art. 39a. 

Strony oraz inne osoby biorące udział w postępowaniu są obowiązane zachować w 

tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w jego trakcie.> 

 

Art. 41. 

[1. Z przebiegu postępowania sporządza się w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia 

protokół, w którym należy zawrzeć informacje dotyczące miejsca i czasu jego 

przeprowadzenia, imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, przedmiot sporu, propozycje 

zakończenia sporu oraz informację o sposobie zakończenia sporu. Odpis protokołu 

doręcza się stronom w ciągu 7 dni od dnia jego sporządzenia.] 

<1. Z przebiegu postępowania sporządza się protokół, w którym należy zawrzeć 

informacje dotyczące miejsca i czasu jego przeprowadzenia, imię, nazwisko (nazwę) i 

adresy stron, przedmiot sporu oraz informację o sposobie zakończenia sporu. Odpis 

protokołu doręcza się stronom w ciągu 7 dni od dnia jego sporządzenia.> 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, stanowi dokument urzędowy w rozumieniu art. 244 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. 

3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, załącza się opinię, o której mowa w art. 40, w 

przypadku jej sporządzenia. 
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[Art. 43. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy tryb postępowania w sprawach toczących się w drodze postępowania, biorąc pod 

uwagę konieczność zapewnienia sprawności, rzetelności, przejrzystości i obiektywności w 

rozpatrywaniu spraw.] 

 

<Art. 43. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób i formy prowadzenia postępowania, w tym sposób wnoszenia wniosków 

o wszczęcie postępowania oraz wymiany informacji między stronami postępowania 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową, 

2) szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania i niezbędne dokumenty, które 

należy dołączyć do wniosku, 

3) szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania oraz minimalny okres, 

na jaki upoważnienie jest udzielane, 

4) termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania 

sporu lub zastosowanie się do niej 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia łatwego dostępu do 

postępowania, sprawnego rozwiązywania sporów oraz bezstronnego i 

niezależnego prowadzenia postępowania.> 

 


