
N O T A T K A  

z posiedzenia  Komisji Gospodarki Narodowej 

Data posiedzenia: 23 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 280 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Stanisław Jurcewicz. 

Porządek posiedzenia: 1. Informacja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów na temat przestrzegania praw konsumenta 

w sprzedaży towarów i usług na odległość. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Wiesław Dobkowski, Stanisław 

Iwan, Stanisław Jurcewicz, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, 

Marek Martynowski, Andrzej Owczarek, Bogusław Śmigielski, 

Jan Wyrowiński, Roman Zaborowski, 

 
 goście: 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

 prezes Adam Jasser, 

 zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Interesów 

Konsumentów Łukasz Wroński, 

 Urząd Komunikacji Elektronicznej: 

 zastępca prezesa Karol Krzywicki, 

 dyrektor Departamentu Detalicznego Rynku 

Telekomunikacyjnego Renata Piwowarska, 

 przedstawiciele organizacji branżowych i konsumenckich. 
 
 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam Jasser przedstawił informację 

nt. przestrzegania praw konsumenta w sprzedaży towarów i usług na odległość. Zwrócił 

uwagę na korzystne dla kupujących, niedawno przyjęte rozwiązania prawne dotyczące 

m.in. zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Wskazał, że wprawdzie rośnie świadomość klientów 

i rzetelność handlujących, niemniej urząd wciąż prowadzi postępowania w sprawie 

nieuczciwych praktyk sprzedających. Prezes UOKiK podkreślił potrzebę wzmożonej 

edukacji w dziedzinie praw konsumenta. 

Senatorowie interesowali się przestrzeganiem praw kupujących przez internet i telefon oraz 

ochroną danych osobowych. Poruszyli również kwestię transakcji transgranicznych i barier 

w dostępie do niektórych produktów i usług. Pytali o wolumen i strukturę handlu 

elektronicznego. 

W trakcie dyskusji wypowiadali się: zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

Karol Krzywicki, dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce Piotr 

Stańczak, prezes oddziału warszawskiego Federacji Konsumentów Michał Herde, ekspert 

Konfederacji „Lewiatan” Marcin Berger, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu 

i Dystrybucji Andrzej Faliński oraz członek zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej 

Łukasz Kiczma. 

Według szacunków organizacji branżowych wartość polskiej gospodarki internetowej 



- 2 - 

podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu lat i osiągnie ok. 32–35 mld zł w 2015 r. Udział 

sprzedaży elektronicznej w całej sprzedaży detalicznej wyniesie 5%. Szczególnie szybki 

wzrost następuje w segmencie tzw. dóbr szybkozbywalnych, w tym artykułów 

spożywczych. 

Zdaniem dyskutujących ekspertów e-handel transgraniczny ożywiłoby wprowadzenie 

wspólnego reżimu prawnego w Unii Europejskiej. Monitorowaniem zagrożeń i wymianą 

informacji związanych z takimi transakcjami zajmują się afiliowane przy narodowych 

organach regulacyjnych Europejskie Centra Konsumenckie. Wśród barier dla e-handlu 

wymieniono różne reżimy prawne dotyczące przewozów pocztowych i kurierskich oraz 

niektóre zapisy prawa telekomunikacyjnego. 

Konkluzja:  Komisja zapoznała się z informacją prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

na temat przestrzegania praw konsumenta w sprzedaży towarów i usług na odległość. 

Opracowano w BPS 


