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1 Zagadnienia wstępne 

1.1 Potrzeba i cel projektowanej regulacji 

W dniu 18 cZerwca 2013 r. Został opublikowany pakiet legislacyjny Zawierający dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE Z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
alternatywnych metod roZstrZygania sporów konsumenckich oraZ Zmiany roZporZądZenia 
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach 
konsumenckich) oraZ roZporZądZenie 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).  

ZasadnicZym celem prZedłożonego pakietu legislacyjnego jest prZycZynianie się do 
należytego funkcjonowania rynku wewnętrZnego w Unii Europejskiej dZięki Zapewnieniu 
konsumentom możliwości dobrowolnego składania wniosków o roZstrZyganie sporów Z 
prZedsiębiorcami do podmiotów oferujących nieZależne, beZstronne, prZejrZyste, skutecZne i 
sZybkie metody ich alternatywnego roZwiąZywania. Dostęp do tanich i efektywnych 
sposobów roZwiąZywania sporów konsumenckich będZie korZystny także dla 
prZedsiębiorców, którZy uZyskają instrument poZwalający na uniknięcie długotrwałych i 
kosZtownych procesów sądowych w sytuacjach spornych Z konsumentami. Dlatego też, 
dyrektywa ADR Zakłada stworZenie we wsZystkich państwach cZłonkowskich jednolitego 
systemu poZasądowego roZstrZygania sporów, który obejmie swym Zakresem wsZelkie 
Zaistniałe na rynku unijnym spory międZy konsumentem a prZedsiębiorcą, wynikłe na tle 
Zawartych umów sprZedaży rZecZy lub świadcZenia usług, w tym także umów Zawartych Za 
pośrednictwem internetu oraZ umów transgranicZnych. 

Termin implementacji dyrektywy ADR upływa Z dniem 9 lipca 2015 r. Z kolei Zgodnie Z art. 
22 roZporZądZenia ODR, prZepisy roZporZądZenia stosuje się od dnia 9 stycZnia 2016 r. Z 
wyjątkiem art. 2 ust. 3 oraZ art. 7 ust. 1 i 5, które stosuje się od dnia 9 lipca 2015 r. (prZepisy 
mające Zastosowanie do państw cZłonkowskich) oraZ art. 5 ust. 1 i ust. 7, art. 6, art. 7 ust. 7, art. 
8 ust. 3 i ust. 4, art. 11, art. 16, art. 17, które stosuje się do 8 lipca 2013 r. (prZepisy skierowane 
do KE).  

W ZwiąZku Z koniecZnością implementacji ww. pakietu legislacyjnego koniecZna jest 
interwencja legislacyjna na poZiomie ustawowym.  

Interwencja legislacyjna będZie obejmować trZy główne obsZary tj. obsZar o charakterZe 
materialnym i proceduralnym oraZ obsZar instytucjonalny.  

Implementacja cZęści materialnej dyrektywy ADR nastąpi w ustawie o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Zaproponowany tytuł ustawy wydaje się wypełniać 
koniecZną funkcję informacyjną, co do treści norm postępowania Zawartych w tym akcie 
prawnym oraZ prZekaZywać informację, co do ZwiąZków treściowych tego aktu Z innymi 
aktami prawa, co ma istotne ZnacZenie w procesie wykładni.   

W obsZarZe proceduralnym implementacja spowoduje Zmiany w Zakresie ustaw 
kompetencyjnych organów, w strukturach których lub prZy których dZiałają lub mają dZiałać 
podmioty ADR takie jak: Komisja NadZoru Finansowego, PreZes UrZędu Komunikacji 
ElektronicZnej, PreZes UrZędu Regulacji Energetyki, PreZes UrZędu Lotnictwa Cywilnego, 
PreZes UrZędu Transportu Kolejowego, RZecZnik UbeZpiecZonych oraZ Inspekcja Handlowa. 
Ponadto, implementacja spowoduje również Zmiany prZepisów Kodeksu postępowania 
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cywilnego w Zakresie mediacji i sądownictwa polubownego. Zmiany legislacyjne obejmą także 
ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. 

ObsZar instytucjonalny interwencji legislacyjnej wiąże się Z implementacją art. 5 dyrektywy 
ADR. Zgodnie Z art. 5 ust. 1 dyrektywy ADR obowiąZkiem państwa cZłonkowskiego jest 
Zapewnienie konsumentom możliwości poZasądowego roZstrZygania sporów dotycZących 
prZedsiębiorcy mającego siedZibę na terytorium danego państwa. System powinien mieć 
charakter całościowy, Zapewniać pełny zasięg horyzontalny i być wolny od luk. System ten 
powinien obejmować wszystkich przedsiębiorców Za wyjątkiem tych dZiałających w 
sektorach, które expressis verbis wyłącZone są Z dyrektywy. 

1.2 Aktualny stan prawny i stan stosunków społecznych w dziedzinie, której ma 

dotyczyć projektowana regulacja 

Jednym Z najważniejsZych elementów nowocZesnej gospodarki jest wolny rynek oraZ 
swoboda prowadZenia dZiałalności gospodarcZej. RealiZacja wskaZanych Zasad gwarantuje 
prZedsiębiorcom wymianę handlową międZy państwami cZłonkowskimi Unii Europejskiej, a 
konsumentom – możliwość korZystania Z dobrodZiejstw wolnego rynku oraZ oferty towarów i 
usług na nim istniejących. Jednakże nie można Zapominać, iż wsZędZie tam, gdZie ma miejsce 
wymiana handlowa pomiędZy prZedsiębiorcą a konsumentem, mają miejsce również spory 
pomiędZy nimi wynikłe na gruncie Zawieranych umów, bądź ich realiZacji oraZ jakości 
świadcZonych towarów i usług. Dlatego też, rolą Państwa jest Zapewnienie obywatelom i 
repreZentującym ich interesy organiZacjom, prawa dochodZenia rosZcZeń powstałych w 
wyniku narusZeń praw podmiotowych, co realiZuje się w formach sądowych i poZasądowych.   

Koncepcja poZasądowych metod roZwiąZywania sporów jest swoistą materialiZacją art. 76 
Konstytucji RP oraZ odpowiedZią ustawodawcy krajowego na roZwiąZania prZyjęte w Unii 
Europejskiej. DZiałalność różnych ciał roZstrZygających spory w sposób alternatywny dla 
drogi sądowej stanowi istotne uZupełnienie i odciążenie dla sądownictwa powsZechnego i 
powinna być roZwijana, ponieważ Zapewnia konsumentom pełniejsZy dostęp do sZeroko 
roZumianego wymiaru sprawiedliwości. Takie narZędZie daje konsumentom możliwość 
sZybkiego i taniego roZwiąZywania sporów wynikających Z powsZechnie Zawieranych w 
życiu codZiennym transakcji.  

Charakter sporów konsumenckich wymaga stworZenia łatwo dostępnego i taniego systemu 
dochodZenia rosZcZeń prZeZ konsumentów, a także dostępu do wymiaru sprawiedliwości – 
międZy innymi prZeZ posZukiwanie systemów prawnych i poZaprawnych Zapewniających 
sZybkie i skutecZne roZstrZyganie sporów o mniejsZym ciężarZe gatunkowym. Ze wZględu na 
cechy indywidualnych sporów konsumenckich alternatywne metody ich roZwiąZywania są dla 
nich najodpowiedniejsZe.  

Należy podkreślić, iż brak możliwości skutecZnego dochodZenia rosZcZeń stanowi sZcZególne 
wyZwanie w prZypadku transakcji transgranicZnych. Konsumenci, mający ZroZumiałe obawy 
prZed dZiałaniem w nieZnanym sobie środowisku gospodarcZym, sZcZególnie obawiają się 
problemów w prZypadku Zakupu dokonanego w innym kraju. Trudności sprawiają im różnice 
w regulacjach prawnych pomiędZy posZcZególnymi państwami cZłonkowskimi, bariery 
jęZykowe, potencjalne wyżsZe kosZty oraZ nieZnajomość procedur roZstrZygania sporów w 
innym państwie cZłonkowskim. Niepewność co do możliwości dochodZenia rosZcZeń wpływa 
na pocZucie beZpiecZeństwa konsumentów prZy dokonywaniu Zakupów transgranicZnych i 
Zniechęca ich do cZerpania korZyści Z jednolitego rynku. RoZpowsZechnienie handlu 
elektronicZnego jesZcZe ZwięksZa skalę niewykorZystanych możliwości.  
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Wśród inicjatyw podejmowanych na poZiomie UE w celu poprawy tej sytuacji, jednym Ze 
sposobów jest cZęstsZe wykorZystywanie poZasądowych metod roZstrZygania sporów i 
ZwięksZenie dostępności podmiotów dZiałających w tej dZiedZinie. Metody ADR są dla 
konsumentów i prZedsiębiorców niedrogą i sZybką alternatywną opcją roZstrZygania sporów. 
Procedury ADR w ogromnej więksZości są dla konsumentów nieodpłatne lub pociągają Za 
sobą jedynie umiarkowane kosZty (poniżej 50 euro). WięksZość sporów prZedkładanych 
podmiotom ADR roZstrZyga się w ciągu 90 dni.1 

Dlatego też, w celu pełnego wykorZystania potencjału jednolitego rynku jako motoru wZrostu 
gospodarki europejskiej Komisja Europejska w Komunikacie do Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Europejskiego Komitetu EkonomicZno – SpołecZnego w sprawie alternatywnych 
metod roZstrZygania sporów konsumenckich na jednolitym rynku2 Zaapelowała o potrZebę 
powZięcia dZiałań legislacyjnych, których efektem byłoby Zapewnienie każdemu 
konsumentowi w UE możliwości prZekaZania sporu do roZstrZygnięcia właściwemu 
podmiotowi ADR, nieZależnie od branży, w której ten spór Zaistniał oraZ cZy powstał na 
gruncie krajowym cZy transgranicZnym.3 Instrumentem prawnym urZecZywistniającym 
powyżsZą filoZofię stał się pakiet legislacyjny Zawierający dyrektywę w sprawie ADR w 
sporach konsumenckich oraZ roZporZądZenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich. 

1.2.1 Aktualny model systemu ADR w UE i Polsce  

W chwili obecnej w Europie funkcjonują trZy ZasadnicZe modele ADR. Są to tZw.: 

- model biZnesowy,  

- model administracyjny,  

- model miesZany.4  

W modelu biznesowym podmioty ADR tworZone są Zwykle prZeZ organiZacje 
prZedsiębiorców. NajcZęściej są to podmioty właściwe do roZstrZygania spraw w danej 
branży, cechujące się wysokim stopniem specjaliZacji i fachowości. W takim modelu 
ingerencja państwa jest minimalna. Standardy dZiałania podmiotów ADR opierają się na 
Zasadach samoregulacji, np. różnego rodZaju kodeksach dobrych praktyk. Dlatego też, takie 
systemy właściwe są dla krajów, w których poZiom edukacji i roZwoju ucZestników rynku 
(ZwłasZcZa prZedsiębiorców) jest na tyle dojrZały, by normy postępowania, właściwe dla tego 
systemu, nie były obowiąZkiem wynikającym Z tZw. prZymusu państwowego, a opierały się 

                                                 
1 Zob. DG Sanco, Study on the use of Alternative Dispute Resolution in European Union, s. 8, 
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_study.pdf, s. 8 
2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu EkonomicZno – 
SpołecZnego w sprawie alternatywnych metod roZstrZygania sporów konsumenckich na jednolitym rynku Z dnia 
29 listopada 2011 r., COM (2011) 791 
3 Należy podkreślić, iż ZnacZenie alternatywnych metod roZwiąZywania sporów dla wspólnego rynku Zostało już 
podniesione w inicjatywach flagowych UE jak strategia „Europa 2020”, Agenda Cyfrowa. Zagadnienie ADR 
należy również do dwunastu inicjatyw strategicZnych w Akcie o Jednolitym Rynku. Co do kwestii inicjatywy 
legislacyjnej w Zakresie ADR/ODR politycZne wparcie Zostało wyrażone na najwyżsZym sZcZeblu prZeZ PE 
(ReZolucja Z 6 kwietnia 2011 r. 2010/2289(INI)) oraZ RUE (m.in. KonkluZje Rady ds. Konkurencyjności Z 30 
maja 2011 r. Doc. 10993/11, Deklaracja Krakowska oraZ konkluZje Rady w tej sprawie). Kwestia ta Została 
również Zauważona prZeZ Radę Europejską w konkluZjach Z 24-25 marca 2011 r. (Doc. EUCO 10/11) oraZ Z 23 
paźdZiernika 2011 r. (Doc. EUCO 52/11), w których Rada Europejska weZwała do prZyjęcia nowej inicjatywy 
legislacyjnej w Zakresie ADR/ODR do końca 2012 r., jako cZęści skoordynowanych wysiłków dających nowy 
impuls dla roZwoju rynku wewnętrZnego. RZąd RP w pełni poparł to podejście; roZpocZęcie prac nad pakietem 
legislacyjnym dotycZącym alternatywnych metod roZwiąZywania sporów było jednym Z priorytetów PreZydencji 
Polski w RadZie UE. 
4 Określenia wprowadZone na potrZeby opracowania  
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racZej na własnych regulacjach – wartościach i standardach dobrych praktyk (CSR – Zasady 
społecZnej odpowiedZialności biZnesu). W modelu biZnesowym podmioty ADR finansowane 
są najcZęściej Z tZw. środków prywatnych, acZkolwiek możliwe są również różnego rodZaju 
formy współfinansowania Ze strony budżetu państwa (np. dotacje, Zapewnianie prZeZ państwo 
siedZiby podmiotu ADR, stosowanie innych Zachęt finansowych).  

W modelu administracyjnym system ADR w całości utworZony i kontrolowany jest prZeZ 
organy państwa. Może być to model scentraliZowany, w którym funkcjonuje jeden podmiot 
ADR o Zasięgu ogólnokrajowym i sZerokich kompetencjach horyZontalnych lub model 
ZdecentraliZowany, w którym podmioty ADR roZstrZygają sprawy właściwe dla danego 
sektora rynku, danego obsZaru geograficZnego lub dla danego rodZaju spraw. Takie podmioty 
usytuowane są prZy organie publicZnym (lub w jego strukturZe). Standardy dZiałania 
podmiotów ADR oparte są na prZepisach prawa stanowionego. System finansowany jest w 
całości Z budżetu państwa. 

Z kolei dla modelu mieszanego typowym jest współistnienie podmiotów ADR o charakterZe 
biZnesowym i podmiotów ADR o charakterZe publicZnym. Standardy dZiałania podmiotów 
ADR oparte są Zarówno na samoregulacjach jak też prZepisach powsZechnie obowiąZującego 
prawa. Możliwe są również różnego rodZaju roZwiąZania, w których np. trZon systemu, (tj. 
Zasady dZiałania, procedury) ma swe ustawowe źródło a ustawodawca w drodZe 
odpowiednich prZepisów prawa wyZnacZa granice swobody dZiałania podmiotów ADR. W 
tego rodZaju modelu możliwy jest duży wachlarZ źródeł i form finansowania (dotacje, Zachęty 
finansowe, ulgi finansowe etc.). 

W Polsce w chwili obecnej funkcjonuje model mieszany systemu ADR. System oparty jest 
na dwóch filarach:  

1. PierwsZy filar tworZą struktury Inspekcji Handlowej obejmujące swym Zasięgiem cały 
obsZar kraju. Zakres dZiałania tych podmiotów ADR ma charakter ogólny i 
wielosektorowy i obejmuje mediację prowadZoną prZeZ WojewódZkie Inspektoraty 
Inspekcji Handlowej oraZ sądownictwo polubowne (arbitraż).  

 Obecnie w Polsce dZiała 16 Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich utworZonych 
prZy WojewódZkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej Z siedZibą w miastach 
wojewódZkich oraZ 15 ich ośrodków Zamiejscowych funkcjonujących w mniejsZych 
miastach. Sądy te roZpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe Z umów sprZedaży 
produktów i świadcZenia usług Zawartych międZy konsumentami i prZedsiębiorcami. 
Zgodnie Z art. 37 ust. 1 u.o.i.h., stałe polubowne sądy konsumenckie prZy 
WojewódZkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej 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. Umowy określają w 
sZcZególności Zasady pokrywania kosZtów wynagrodZenia arbitrów, wchodZących w 
skład Zespołu orZekającego SPSK, oraZ Zwrotu kosZtów poniesionych w ZwiąZku Z 
wykonywaniem cZynności arbitra.  

Funkcjonowanie polubownych sądów konsumenckich określa również Regulamin 
OrganiZacji i DZiałania Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich ustanowiony 
roZporZądZeniem Ministra Sprawiedliwości Z dnia 25 wrZeśnia 2001 r. w sprawie 
określenia regulaminu organiZacji i dZiałania stałych polubownych sądów 
konsumenckich (DZ. U. Nr 113, poZ. 1214). RoZporZądZenie wskaZuje kto może być 
sędZią takiego sądu (arbitrem), kto wybiera arbitrów, na jak długo, kto sprawuje nadZór 
nad dZiałalnością sądu.  
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Postępowanie mediacyjne jest drugą - obok polubownych sądów konsumenckich - 
alternatywną metodą roZstrZygania sporów cywilnoprawnych świadcZoną w ramach 
dZiałalności Inspekcji Handlowej. Procedura w tym Zakresie oparta jest na prZepisie art. 
36 u.o.i.h., Zgodnie Z którym jeżeli prZemawia Za tym charakter sprawy, WojewódZki 
Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje dZiałania mediacyjne w celu polubownego 
ZakońcZenia sporu cywilnoprawnego międZy konsumentem a prZedsiębiorcą. Mediacje 
są prowadZone w każdym Z 16 WojewódZkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraZ 
w 34 delegaturach inspektoratów, właściwych Ze wZględu na miejsce Zakupu lub 
siedZibę prZedsiębiorcy. 

2. Drugi Z filarów tworZą tZw. podmioty ADR o charakterZe sektorowym, utworZone dla 
roZwiąZywania ściśle określonych sporów w konkretnych sektorach rynku. Do 
roZwiąZywania sporów wykorZystują formy mediacji albo arbitrażu, bądź też obie Z 
tych form. Są to Zarówno:  

a. organy administracji publicZnej (PreZes UrZędu Komunikacji ElektronicZnej5, 
Komisja NadZoru Finansowego6, RZecZnik UbeZpiecZonych7),  

b. podmioty ADR utworZone prZeZ prZedsiębiorców Z danej branży (Arbiter 
Bankowy8),  

c. mechaniZmy pokrewne systemowi ADR, jak np. Komisja Ochrony Praw 
Pasażerów prZy PreZesie ULC9. 

1.2.2 Ramy prawne  

ObowiąZujące w Polsce ramy prawne systemu ADR są w dużej mierZe wynikiem 
dostosowania do standardów międZynarodowych10, a ZwłasZcZa Zalecenia Komisji 
Europejskiej 98/257/WE Z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie Zasad, jakie stosuje się do 
organów odpowiedZialnych Za poZasądowe roZstrZyganie sporów konsumenckich11 oraZ 
Zalecenia Komisji 2001/310/WE Z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie Zasad mających 
Zastosowanie do organów poZasądowych ucZestnicZących w polubownym roZstrZyganiu 
sporów konsumenckich.12 

Komisja Europejska w swych Zaleceniach wprowadZiła minimalne standardy dotycZące 
postępowań ADR. Na tej również podstawie państwa cZłonkowskie notyfikują Komisji 
Europejskiej krajowe podmioty poZasądowe spełniające te kryteria. Informacje na temat 
notyfikowanych systemów ADR są gromadZone, aktualiZowane i udostępniane prZeZ Komisję 
Europejską poprZeZ baZę danych. BaZa danych wykorZystywana jest ZwłasZcZa w sporach 

                                                 
5 Por. art. 209 ustawy Z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (DZ. U. Nr 171, poZ. 1800 Z późn. Zm.), 
oraZ art. 95 ustawy Z dnia 23 listopada Prawo PocZtowe (DZ. U. Z 2012, poZ. 1529). 
6 Por. art. 18 ustawy Z dnia 21 lipca 2006 r. o nadZorZe nad rynkiem finansowym (tekst jedn. DZ. U. Z 2012 r., 
poZ. 1149, Z późn. Zm.). 
7 Por. art. 20 ustawy Z dnia 22 maja 2003 r. o nadZorZe ubeZpiecZeniowym i emerytalnym oraZ o RZecZniku 
UbeZpiecZonych (t.j. DZ. U. Z 2013 r., poZ. 290). 
8 Por. Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego (ZałącZnik do uchwały nr 15 XVII Walnego 
ZgromadZenia ZBP Z dnia 26 kwietnia 2006 r.). 
9 Por. art. 205a ustawy Z dnia 3 lipca 2002 r . Prawo lotnicZe (tekst jedn. DZ. U. Z 201 3 r. poZ. 1393, Z późn. 
Zm.) 
10 Zob. Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy Rec (2002) 10 Z 18 wrZeśnia 2002 r. o mediacji w 
sprawach cywilnych, ustawa wZorcowa Z 2002 r. o międZynarodowej koncyliacji handlowej, cZy Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/EC Z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w 
sprawach cywilnych i handlowych (DZ. UrZ. UE. L 136 Z 24.05.2008 str. 3) 
11 DZ. U. L 115 Z 17.4.1998, s. 31 
12 DZ. U. L 109 Z 19.4.2001, s. 56 
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ponadgranicZnych. NarZędZie to poZwala konsumentom, prZedsiębiorcom i organiZacjom 
konsumenckim określać najwłaściwszą dostępną, pozasądową metodę rozwiązywania 

sporów. BaZa poZwala również na porównywanie różnych modeli systemów ADR, 
dZiałających w państwach cZłonkowskich oraZ na budowanie współpracy pomiędZy 
europejskimi systemami ADR. 

Obecnie w Polsce do baZy ADR Komisji Europejskiej notyfikowane są następujące systemy: 
Arbiter Bankowy, Sąd Polubowny przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Sąd Polubowny przy Rzeczniku 

Ubezpieczonych oraZ mediacja prowadZona prZeZ Inspekcję Handlową. 

1.2.3 Wady istniejącego systemu  

W ostatnich latach obserwuje się stały wZrost licZby spraw roZpatrywanych w UE w trybie 
ADR. O ile w 2006 r. odnotowano 410,000 spraw, to już w 2007 r. ich licZba sięgnęła 
430,000 a w 2008 r. – nawet 530,000.13 AnalogicZny trend można Zaobserwować w Polsce. 
WZrost popularności polubownych form roZwiąZywania sporów konsumenckich odnotowuje 
np. Inspekcja Handlowa. W 2010 r. do Inspekcji Handlowej wpłynęło 11 tys. wniosków o 
mediacje, w 2012 r. – już 12,2 tys. Zainteresowaniem ciesZy się także sądownictwo 
polubowne prowadZone prZy WojewódZkich Inspektoratach IH (w latach 2010-2012 r. 
wnioski w tym Zakresie składano w licZbie nie mniejsZej niż 2,6 tys. rocZnie).14 Jednak, 
pomimo obserwowanej tendencji wZrostowej, mechaniZmy polubownego roZstrZygania 
sporów konsumenckich w Polsce są nadal Zbyt mało roZwinięte i upowsZechnione.  

DoświadcZenia Z realiZacji rZądowej polityki konsumenckiej wykaZały, iż sądy polubowne 
oraZ inne formy poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich są skutecZnym i tanim 
środkiem dochodZenia prZeZ konsumentów swoich praw (w sZcZególności w sprawach 
drobniejsZych, w prZypadku dochodZenia których system sądownictwa powsZechnego nie 
sprawdZa się Ze wZględu na: długotrwałość postępowania, wysokie kosZty, sformaliZowane 
procedury oraZ opory natury psychologicZnej ZwiąZane Z wikłaniem się prZeZ konsumentów 
w postępowanie sądowe).15  

W Polsce bardZo wcZeśnie dostrZeżono potencjalne korZyści, które mogą płynąć Z utworZenia 
mechaniZmów poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich. W Strategii Polityki 
Konsumenckiej na lata 2004-2006, roZwój i reformę polubownych mechaniZmów 
roZwiąZywania sporów określono jako cel strategicZny.16 Z kolei w dokumencie „Strategia 
Polityki Konsumenckiej na lata 2007-2009”17 wyrażono wsparcie dla roZwoju i 
upowsZechniania alternatywnych sposobów roZstrZygania sporów, w sZcZególności poprZeZ 
dZiałania informacyjne18, jak również roZwinięcie procedur notyfikacji podmiotów ADR do 

                                                 
13 Zob. Commission Staff Working Paper Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a 
Directive of the European Parliament and of the Council on Alternative Dispute Resolution for consumer 
disputes (Directive on consumer ADR) and Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on Online Dispute Resolution for consumer disputes (Regulation on consumer ODR) COM(2011) 793 
final, SEC(2011) 1409 final Z dnia 29 listopada 2011 r. SEC(2011) 1408 final. 
14 Dane pochodZą Z raportów Z dZiałalności Inspekcji Handlowej Z lat 2010 – 2012.  
15 Zob. wnioski Z realiZacji Polityki konsumenckiej Z lat 2007-2009 w dokumencie: Ocena realiZacji Zadań 
wynikająca Z dokumentu rZądowego prZyjętego prZeZ Radę Ministrów w dniu 5 grudnia 2007 r. pt.: „Strategia 
Polityki Konsumenckiej na lata 2007 – 2009”, s. 42 i nast.  
16 Zob. Strategia Polityki Konsumenckiej na lata 2004-2006, s. 31 i nast., Reforma sądownictwa polubownego. 
17 Dokument prZyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 5 grudnia 2007 r., w pkt. 2b (s. 36) 
18 Np. kampania „Po co drZeć koty” Została ZrealiZowana w ramach akcji promującej polubowne sądownictwo 
konsumenckie. Założeniem prZedsięwZięcia byle' prZybliżenie konsumentom alternatywnej formy 
roZwiąZywania sporów Z prZedsiębiorcą. Kampania prowadZona była prZeZ okres dwóch tygodni w 48 miastach 
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Komisji Europejskiej. Ponadto, Ze wZględu na prognoZowany na kolejne lata roZwój nowych 
technologii, który prZekładał się na wZrost ZnacZenia handlu elektronicZnego, po raZ pierwsZy 
dostrZeżony Został także aspekt możliwości roZwoju systemu ODR. W Polityce 
konsumenckiej na lata 2010-2013 wskaZano, iż systemy poZasądowego roZwijania sporów 
powinny być roZwijane Zarówno poprZeZ tworZenie takich schematów prZeZ organiZacje 
biZnesowe, ZwiąZki prZedsiębiorców lub organiZacje konsumenckie, jak również poprZeZ 
stymulację roZwoju procedur ADR w ramach struktur administracji. RoZwijanie polubownych 
systemów roZstrZygania sporów nie jest jednak możliwe beZ współpracy i chęci 
współdZiałania w tym Zakresie prZedsiębiorców. Dlatego też roZwój mechaniZmów ADR 
musi być włącZony do koncepcji roZwoju idei społecZnej odpowiedZialności biZnesu.19  

Niestety pomimo podejmowanych w tym obsZarZe dZiałań Ze strony państwa, obserwuje się 
ciągle niewystarcZające Zainteresowanie tą formą roZwiąZywania sporów Ze strony 
prZedsiębiorców, co implikuje brak tworZenia własnych branżowych systemów ADR.  

Innym problemem wpływającym na efektywność metod ADR w Polsce jest 
fragmentarycZność istniejącego systemu. Istnieją obsZary, w których alternatywne metody 
roZwiąZywania sporów w nasZym kraju nie funkcjonują lub też są nieefektywne, a także 
obsZary, w których koniecZne będZie wprowadZenie Zmian. Z jednej strony w niektórych 
sektorach typowo konsumenckich (np. usługi turystycZne, usługi deweloperskie) odcZuwalna 
jest potrZeba ZorganiZowania wyspecjaliZowanych w danej dZiedZinie podmiotów ADR. Z 
drugiej, identyfikuje się obsZary, w których dotychcZas nie było potrZeby tworZenia 
podmiotów ADR (np. sektor usług prawnicZych i innych Zawodów regulowanych). Inny 
problem to sposób dZiałania niektórych podmiotów ADR, który powinien ulec swoistej 
standaryZacji, wpływając w ten sposób na poprawę efektywności ich dZiałania.  

1.3 Docelowy model systemu ADR w Polsce – budowa nowego systemu  

Implementacja dyrektywy ADR do polskiego porZądku prawnego wiąże się Z koniecZnością 
modyfikacji istniejących roZwiąZań prawnych i instytucjonalnych, a w sZcZególności 
dokonania wyboru najlepsZego wariantu/modelu systemu ADR w sprawach konsumenckich.    

UwZględniając polskie uwarunkowania, a także mając na uwadZe wymogi dyrektywy ADR, 
dokonano analiZy następujących wariantów: 

I. Wariant niepublicZny  

II. Wariant administracyjny 

III. Wariant miesZany 

1.3.1 Wariant niepubliczny   

Wariant niepublicZny opiera się na filoZofii, iż należy w jak najwięksZym stopniu 
wykorZystać i promować roZwiąZania samoregulacyjne. Takie podejście wiąże się Z 
koniecZnością Zapewnienia możliwości roZwoju nowych podmiotów ADR o charakterZe 
biZnesowym, które Zapełniłyby luki sektorowe w istniejącym w Polsce systemie ADR lub 
objęły swą kognicją daną kategorię spraw.  

                                                                                                                                                         
Polski. UrZąd wspierała Inspekcja Handlowa, prZy której dZiałają sądy polubowne – Ocena realiZacji Zadań 
wynikająca Z dokumentu rZądowego prZyjętego prZeZ Radę Ministrów w dniu 5 grudnia 2007 r. pt.: „Strategia 
Polityki Konsumenckiej na lata 2007 – 2009”, s. 60 
19 Zob. Polityka Konsumencka na lata 2010- 2013, s. 21 i nast.  
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Finansowanie takiego systemu w więksZości odbywałoby się Ze środków prywatnych (środki 
danej organiZacji lub Ze składek prZedsiębiorców, którZy ZgodZili się na kognicję konkretnego 
podmiotu ADR).  

Niemniej jednak utworZenie nowych podmiotów ADR prZeZ tZw. podmioty niepublicZne 
wymagałoby wprowadZenia prZeZ państwo środków Zachęcających lub wspierających tego 
typu dZiałania (dotacje, ulgi finansowe, Zmiany w prZepisach procedury cywilnej motywujące 
prZedsiębiorców do roZwiąZania sporu na drodZe polubownej). Istotną rolę w tym modelu 
mogłyby odgrywać podmioty ADR tworZone wspólnie prZeZ organiZacje konsumenckie oraZ 
organiZacje prZedsiębiorców, a także inne niepublicZne ośrodki mediacyjne, które mogłyby 
stanowić istotne merytorycZne wsparcie dla funkcjonowania publicZnych podmiotów ADR. 
Inną opcją jest wprowadZenie obowiąZkowych składek wnosZonych prZeZ prZedsiębiorców na 
dZiałanie podmiotu ADR w tZw. branżach klucZowych dla rynku konsumenckiego, jak 
telekomunikacja, sektor finansowy, sektor usług turystycZnych, nieruchomości20, co 
wymagałoby odpowiedniej ingerencji ustawodawcy, który musiałby dokonać wyboru 
wrażliwych sektorów i określić warunki takiego finansowania.   

Istotną wadą Zastosowania tego wariantu w Polsce jest ryZyko braku stabilności tak 
skonstruowanego systemu ADR i prZeZ to powstawania w nim luk. Taka sytuacja będZie 
miała miejsce w prZypadku, gdy dany podmiot ADR (w drodZe jednostronnej decyZji 
organiZacji, która go utworZyła) prZestanie istnieć lub prZestanie spełniać warunki, o których 
mowa w dyrektywie ADR. OdpowiedZialność w tym Zakresie, Zgodnie Z dyrektywą ADR, 
poniesie państwo cZłonkowskie, którego obowiąZkiem będZie nieZwłocZna ingerencja, 
polegająca na Zagwarantowaniu w tym obsZarZe dZiałania innego podmiotu ADR. 

DoświadcZenia ostatnich lat pokaZują, iż w Polsce wciąż Zbyt niski jest poZiom korZystania 
prZedsiębiorców Z instrumentów samoregulacyjnych, takich jak kodeksy dobrych praktyk, 
które mogą prZycZyniać się również do popularyZacji ugodowego roZstrZygania sporów 
powstających na linii prZedsiębiorca - konsument. Tego rodZaju narZędZia wpływają na 
podnosZenie biZnesowych standardów, Zapewniają więksZe posZanowanie interesów 
konsumentów beZ ingerencji ustawodawcy lub organu administracji publicZnej, a także 
umożliwiają konsumentom identyfikację rZetelnych prZedsiębiorców. Niestety pomimo 
podejmowanych prZeZ państwo dZiałań o charakterZe stymulującym w tym obsZarZe21, 
obserwuje się stosunkowo niewielkie Zainteresowanie tą formą roZwiąZywania sporów Ze 
strony prZedsiębiorców, co implikuje automatycZnie również brak chęci tworZenia własnych 
branżowych systemów ADR po stronie sZeroko pojętego biZnesu. 

PowyżsZe oZnacZa, iż niestety poZiom roZwoju wartości społecZnej odpowiedZialności 
biZnesu w Polsce nie osiągnął jesZcZe stopnia Zapewniającego stabilność i właściwe 
funkcjonowanie systemu ADR, co Z kolei - prZy wyborZe opisanego wariantu - nie 
gwarantuje realiZacji obowiąZków, które nakłada dyrektywa ADR na państwa cZłonkowskie.  

1.3.2 Wariant administracyjny 

Głównym Założeniem tego wariantu jest Zapewnienie dZiałania systemu ADR poprZeZ 
wykorZystanie obecnie istniejących, wZględnie – utworZenie nowych podmiotów ADR o 
charakterZe publicZnym. Wybór tego wariantu wiąże się Z koniecZnością interwencji 

                                                 
20 Należy wspomnieć, iż obecnie tego rodZaju roZwiąZanie funkcjonuje w prZypadku instytucji RZecZnika 
UbeZpiecZonych oraZ UrZędu Komisji NadZoru Finansowego. 
21 ZnacZenie i koniecZność roZwoju kodeksów dobrych praktyk i mechaniZmów poZasądowego roZwiąZywania 
sporów Zostały prZeZ RZąd wyraźnie podkreślone w kolejnych politykach konsumenckich; patrZ Strategia 
Polityki Konsumenckiej na lata 2004-2006, s. 31 i nast., Reforma sądownictwa polubownego; Strategia Polityki 
konsumenckiej na lata 2007-2009, s.36 i nast.; Polityka Konsumencka na lata 2010- 2013, s. 21 i nast. 
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legislacyjnej polegającej na modyfikacji kompetencji posZcZególnych organów administracji 
publicZnej. W ramach obecnej struktury instytucjonalnej i stanu prawnego możliwe wydają 
się następujące roZwiąZania:  

a) Centralizacja zadań w jednym organie  

RoZwiąZanie Zakłada, iż docelowo cały ciężar nowych Zadań ZwiąZanych Z dostosowaniem  
istniejącej struktury ADR do wymogów dyrektywy ADR, będZie spocZywał na jednym 
organie. Organ ten musiałby Zostać wyposażony w stosowne kompetencje i posiadać bardZo 
sZeroki Zakres dZiałania. Wdrożenie roZwiąZania wymaga roZważenia, który Z organów 
publicZnych mógłby pełnić taką rolę. Naturalnym kandydatem wydaje się Inspekcja 
Handlowa Ze wZględu na swoje usytuowanie w systemie (podległość PreZesowi UOKiK) i 
horyZontalny Zakres dZiałania22. W takim wypadku koniecZne byłoby dokonanie stosownych 
Zmian legislacyjnych prZede wsZystkim w ustawie Z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 
Handlowej.  

Jednakże wybór taki obarcZony jest wysokim ryZykiem. Obecna struktura, brak fundusZy, 
odpowiedniego ZaplecZa merytorycZnego, który wiąZałby się Z obsługą nowej kategorii 
spraw, a w sZcZególności sZacowany ZnacZny wZrost ilości wpływających spraw wymagałaby 
gruntownej prZebudowy organiZacji Inspekcji Handlowej w tym Zakresie. ObarcZenie 
Inspekcji Handlowej pełnym Zakresem spraw wynikającym Z dyrektywy ADR prZy aktualnej 
sytuacji prawno-organiZacyjnej IH spowodowałoby paraliż tej instytucji.  

Należy podkreślić, iż obecnie w systemie instytucji prZestrZegania prawa Inspekcja Handlowa 
jest wyspecjaliZowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw 
konsumentów oraZ interesów gospodarcZych państwa. Funkcjonujące prZy WojewódZkich 
Inspektoratach Inspekcji Handlowej Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie roZpatrują spory o 
prawa majątkowe wynikłe Z umów sprZedaży produktów i świadcZenia usług Zawartych 
pomiędZy konsumentami a prZedsiębiorcami. Należy prZy tym Zwrócić uwagę, iż 
funkcjonowanie organów Inspekcji Handlowej, Zgodnie Z art. 4 u.o.i.h. jest wyłącZone w 
wielu istotnych obsZarach rynku23.  

WyłącZenia te podyktowane są prZede wsZystkim faktem istnienia w systemie prawa innych 
niż Inspekcja Handlowa organów regulacyjnych i nadZorcZych, dysponujących własnymi, 
wyłącZnymi kompetencjami, oddZielnym ustawodawstwem i praktyką, odpowiednią wiedZą, 
personelem, doświadcZeniem oraZ kompleksowymi narZędZiami prawnymi w Zakresie 
wymienionych w art. 4 u.o.i.h. obsZarów. Inspekcja Handlowa usytuowana jest w systemie 
instytucjonalnym jako organ o charakterZe i Zakresie dZiałania horyZontalnym, funkcjonujący 
obok instytucji „sZcZególnych" i wyspecjaliZowanych, dedykowanych ściśle określonemu 
sektorowi.  

                                                 
22Zgodnie Z art. 36 ust. 1 u.o.i.h., jeżeli prZemawia Za tym charakter sprawy, wojewódZki inspektor podejmuje 
dZiałania mediacyjne w celu polubownego ZakońcZenia sporu cywilnoprawnego międZy konsumentem a 
prZedsiębiorcą; Zgodnie Z art. 37 ust. 3 pkt 3 u.o.i.h., stałe polubowne sądy konsumenckie prZy wojewódZkich 
inspektorach roZpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe Z umów sprZedaży produktów i świadcZenia usług 
Zawartych pomiędZy konsumentami i prZedsiębiorcami. 
23 Zgodnie Z art. 4 u.o.i.h., dZiałanie IH jest wyłącZone w obsZarach takich jak: tereny Zamknięte, podlegające 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrZnych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości, 
dZiałalność prZedsiębiorców wytwarZających energię elektrycZną lub ciepło, lub prowadZących hurtowy lub 
detalicZny handel energią elektrycZną, paliwami gaZowymi lub ciepłem, Z ZastrZeżeniem art. 37 ust. 3, 
dZiałalność prZedsiębiorców produkujących paliwa, dZiałalność banków oraZ prowadZonej prZeZ nie dZiałalności 
bankowej, ubeZpiecZeń oraZ dZiałalności ubeZpiecZeniowej, usług pocZtowych i telekomunikacyjnych, usług 
pośrednictwa finansowego, usług informatycZnych, usług naukowo-badawcZych, usług w Zakresie edukacji, 
usług w Zakresie ochrony Zdrowia i opieki społecZnej, nawoZów i środków wspomagających uprawę roślin.  
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Nałożenie Zatem wyłącZnie na Inspekcję Handlową ciężaru dostosowania polskiej struktury 
ADR do wymogów dyrektywy ADR, co de facto będZie się wiąZało Z koniecZnością 
ZnacZnego roZsZerZenia Zadań IH, negatywnie wpłynie na funkcjonowanie systemu ADR 
Zarówno w Zakresie efektywności jak i też skutecZności dZiałania. To Z kolei nie 
Zagwarantuje upowsZechnienia tego narZędZia ani wśród polskich ucZestników rynku ani też 
tym bardZiej na rynku wewnętrZnym (por: ratio legis dyrektywy ADR, motywy 3- 12 
dyrektywy). 

b) Decentralizacja zadań poprzez powierzenie zadań wyspecjalizowanym, 

sektorowym ADR 

RoZwiąZanie Zakłada wykorZystanie obecnie istniejących struktur publicZnych podmiotów 
ADR i wypracowanych w ich ramach procedur oraZ utworZenie nowych podmiotów w 
obsZarach nie objętych Zakresem dZiałania systemu. Główne Założenie wariantu to roZwój 
wyspecjaliZowanych, sektorowych podmiotów ADR usytuowanych „prZy” lub „w” strukturZe 
organów publicZnych. W Polsce będą to PreZes UrZędu Komunikacji ElektronicZnej, PreZes 
UrZędu Energetyki, PreZes UrZędu Lotnictwa Cywilnego, PreZes UrZędu Transportu 
Kolejowego, Komisja NadZoru Finansowego, RZecZnik UbeZpiecZonych, Inspekcja 
Handlowa.  

Proponowany wariant opiera się na filoZofii podZiału sektorowego rynku. Zgodnie Z tym 
Założeniem, podejmowanie prZeZ organy publicZne odpowiednich dZiałań regulacyjnych oraZ 
nadZorcZych jest realiZowane w posZcZególnych segmentach rynku, normowanych prZeZ 
prZepisy sZcZególne ustrojowe, kompetencyjne, materialne oraZ Z Zakresu postępowania. 
DZięki takiemu roZwiąZaniu organy regulacyjne, które dysponują właściwymi 
kompetencjami, wiedZą merytorycZną oraZ odpowiednim ZaplecZem kadrowym, „cZuwają” 
nad całością Zagadnień ZwiąZanych Z funkcjonowaniem danego sektora rynku. Naturalną 
konsekwencją i dopełnieniem tej filoZofii jest Założenie, że to „w rękach tych organów” 
powinny również spocZywać narZędZia umożliwiające poZasądowe roZstrZyganie sporów. 
Dodatkowo poZytywnym aspektem posiadania prZeZ organ tego rodZaju instrumentów jest 
ułatwienie monitoringu i nadZoru nad powierZonym danemu organowi sektorem, co Z kolei Z 
dużym prawdopodobieństwem wpływa na ochronę jego ucZestników. 

Dlatego też, Zaletą proponowanego wariantu wydaje się być Zapewnienie odpowiedniego 
poZiomu fachowości organów wyspecjaliZowanych, wynikającego Ze Znajomości rynku, 
lepsZe ZabeZpiecZenie kadrowe, Zapewnienie lepsZego poZiomu komunikacji i skrócenie 
cZasu postępowań – Ze wZględu na ZnacZnie mniejsZą licZbę podmiotów. 

Wdrożenie tego wariantu wymaga dokonania prZeglądu mechaniZmów dZiałania obecnych 
struktur publicZnych ADR pod kątem wymagań określonych w dyrektywie ADR24.   

Wdrożenie roZwiąZania wymagałoby również utworZenia nowych publicZnych podmiotów 
ADR, w obsZarach typowo konsumenckich a Zidentyfikowanych jako luki w systemie (np. 
rynek usług prawnicZych, rynek usług turystycZnych, rynek usług ZwiąZanych Z obrotem 
nieruchomościami). RoZwiąZanie wymagałoby podjęcia decyZji systemowych, co do wyboru 

                                                 
24 Ewentualny prZegląd objąłby ZwłasZcZa prZepisy ustawy Z dnia 21 lipca 2006 r. o nadZorZe nad rynkiem 
finansowym (tekst jedn. DZ. U. Z 2012 r., poZ. 1149, Z późn. Zm.), ustawy Z dnia 22 maja 2003 r. o nadZorZe 
ubeZpiecZeniowym i emerytalnym oraZ o RZecZniku UbeZpiecZonych (tekst jedn. DZ. U. Z 2013 r., poZ. 290), 
ustawy Z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (DZ. U. Nr 171, poZ. 1800, Z późn. Zm.), ustawy Z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo PocZtowe (DZ. U. Z 2012, poZ. 1529),  ustawy Z dnia 3 lipca 2002 r . Prawo lotnicZe 
(tekst jedn. DZ. U. Z 201 3 r. poZ. 1393, Z późn. Zm.) , ustawy Z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycZne 
(tekst jedn. DZ. U. Z 201 2 r. poZ. 1059, Z późn. Zm.) , ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(tekst jedn. DZ. U. Z 2014 r. poZ. 148). 
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organów, prZy których miałyby powstać nowe podmioty ADR, wyboru formy, procedury 
dZiałania i umocowania tych podmiotów w systemie. 

Opisywane roZwiąZanie Zakłada wysoki poZiom specjaliZacji podmiotów ADR. Niemniej 
jednak, Ze wZględu na mnogość, różnorodność i ciągły roZwój usług świadcZonych 
konsumentom, oparcie całego systemu ADR wyłącZnie na podZiale sektorowym, obarcZone 
jest ryZykiem powstawania luk w systemie. To Z kolei wiąże się Z koniecZnością cZęstych 
Zmian w prawie, w ZwiąZku Ze Zmianą kompetencji posZcZególnych organów publicZnych, co 
Z kolei nie gwarantuje adresatom norm ani pewności, ani też stabilności i rodZi wątpliwości w 
Zakresie konstytucyjności tego rodZaju dZiałań. 
 
c) Współistnienie sektorowych podmiotów ADR oraz podmiotu ADR o charakterze 

horyzontalnym  

RoZwiąZanie Zakłada wykorZystanie obecnie istniejących struktur publicZnych podmiotów 
ADR i wypracowanych w ich ramach procedur. Założeniem jest roZwój wyspecjaliZowanych, 
sektorowych podmiotów ADR usytuowanych „prZy” lub „w” strukturZe organów 
publicZnych. W Polsce będą to branżowe organy administracji jak PreZes UKE, PreZes URE, 
PreZes ULC, PreZes UTK, Komisja NadZoru Finansowego, RZecZnik UbeZpiecZonych.  

Dodatkowo dla wypełnienia ewentualnych luk systemowych należałoby utworZyć podmiot 
ADR o charakterZe horyZontalnym, którego Zakres dZiałania obejmowałby sprawy, dla 
których nie Został utworZony właściwy ADR sektorowy. Funkcja mogłaby Zostać powierZona 
Inspekcji Handlowej. W systemie tym Inspekcja Handlowa pełniłaby rolę swoistego „wentyla 
beZpiecZeństwa”, którego Zadaniem byłoby wypełnienie luk, które powstałyby prZy istnieniu 
podmiotów sektorowych (do cZego nawiąZuje art. 5 ust. 3 Zdanie pierwsZe dyrektywy ADR).  

Zakłada się tu Zatem dwupoZiomowość systemu: 

- utworZenie podmiotów ADR prZeZ wsZystkie organy administracji dZiałające w 
posZcZególnych sektorach rynku (w sZcZególności dotycZy to regulatorów),  

-  uZupełniającą rola Inspekcji Handlowej, która dopełni Zakresowo system ADR.  

Zaletą takiego systemu jest Zapewnienie pełnego pokrycia systemowego i stabilności systemu 
ADR. DwupoZiomowa konstrukcja systemu oparta na organach publicZnych gwarantuje 
państwu wypełnienie obowiąZków nałożonych dyrektywą ADR a jednocZeśnie Zapewnia 
spójność systemu, wprowadZa wspólne mechaniZmy dZiałania, ułatwia monitoring całego 
systemu i skutecZną eliminację potencjalnych nieprawidłowości na wcZesnym etapie ich 
powstania. 

Jednakże, cały ciężar finansowy i organiZacyjny prZy wyborZe takiego roZwiąZania oparty jest 
wyłącZnie na budżecie państwa.  

W tym wariancie, rola niepublicZnych podmiotów ADR, byłaby ZmarginaliZowana. Główny 
ciężar utworZenia i funkcjonowania systemu spocZywałby bowiem na organach administracji. 
Model taki może także dZiałać demotywująco na prZedsiębiorców i ich organiZacje branżowe, 
a w ten sposób może nie prZełożyć się na popularyZację alternatywnych metod roZstrZygania 
sporów konsumenckich. 

1.3.3 Wariant mieszany  

Wariant ten opiera się na podejściu miesZanym, w którym istnieją obok siebie Zarówno  
podmioty ADR biZnesowe jak i publicZne. Podmioty te współpracują Ze sobą i wZajemnie się 
uZupełniają, tworZąc spójną i funkcjonalną strukturę. Struktura ta Z kolei jest fundamentem 
systemu ADR. 
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AnaliZa wariantu I oraZ wariantu II (wraZ Z jego modyfikacjami) prowadZi do wniosku, iż 
ZapreZentowane w nich roZwiąZania skrajne ZawsZe wiążą się Z ryZykiem niewypełnienia 
prZeZ państwo obowiąZków nałożonych prZeZ dyrektywę ADR. Wadą tych roZwiąZań jest 
Zarówno brak pełnego pokrycia systemowego, jak też niemożność skonstruowania 
prawidłowo, tj. efektywnie i skutecZnie dZiałającego systemu ADR. PoZa tym, prZyjęcie 
każdego Z tych roZwiąZań skutkowałoby istotną reorganiZacją już istniejących struktur ADR 
w Polsce, co byłoby nieZasadne Z punktu widZenia ekonomiki dZiałań. Trudno bowiem 
uZasadnić roZwiąZanie prZewidujące marginaliZację istniejących roZwiąZań, które sprawdZają 
się w praktyce.   

RoZwiąZaniem optymalnym jest Zatem ustanowienie wspólnych mechaniZmów i platformy 
współpracy dla wsZystkich podmiotów ADR dZiałających w Polsce, tj. Zarówno tych 
ustanowionych prZeZ prZedsiębiorców Z danej branży jak też podmiotów publicZnych, których 
Zakres dZiałania wZajemnie by się uZupełniał. Takie podejście jest emanacją modelu 
miesZanego, który Zakłada Zapewnienie pełnego pokrycia systemu ADR poprZeZ roZwój 
istniejących w Polsce struktur, Zarówno podmiotów ADR niepublicZnych jak i publicZnych. 
Implementacja dyrektywy ADR polegałaby Zatem na ewolucji i roZwoju aktualnego modelu 
ADR na baZie już istniejących w Polsce roZwiąZań. 

NajbeZpiecZniejsZym i najbardZiej efektywnym roZwiąZaniem wydaje się być połącZenie 
wariantu opisanego w pkt. I oraZ wariantu opisanego w pkt. II lit. c). Takie połącZenie posiada 
następujące Zalety: 

- Zapewnia pełne pokrycie sektorowe i geograficZne systemu ADR, 

- Zapewnia sZcZelność systemu poprZeZ Zastosowanie dwustopniowej ochrony opartej na 
publicZnych podmiotach ADR, która dZięki temu stworZy tZw. „płasZcZ 
beZpiecZeństwa” dla systemu,  

- Zapewnia spójność systemu, wprowadZając wspólne mechaniZmy dZiałania, ułatwiające 
monitoring całego systemu i skutecZną eliminację potencjalnych nieprawidłowości. 

- Zapewnia fachowość i profesjonaliZm podmiotów ADR poprZeZ ich „ubranżowienie”,  

- ustanawia platformę współpracy pomiędZy organami państwa a biZnesowymi ADR, 

- Zapewnia więksZy dostęp obywateli do podmiotów ADR, co wpłynie na 
upowsZechnienie i roZwój tego rodZaju metod roZwiąZywania sporów,  

- wprowadZa swoistą konkurencyjność pomiędZy podmiotami ADR (ZwłasZcZa wśród 
podmiotów tworZonych prZeZ biZnes). 

Dla ustawodawcy krajowego najwięksZym wyZwaniem wydaje się być Zapewnienie pokrycia 
systemowego w tZw. obsZarach wrażliwych25 (np. sektor usług prawnicZych i innych 
Zawodów regulowanych). NajbardZiej pożądanym roZwiąZaniem jest utworZenie w tych 
sektorach tZw. ADR branżowych powołanych prZeZ samych cZłonków danej branży (np. 
SamorZądy Radców Prawnych, Adwokatów, NotariusZy itd.), które Zapewniałyby odpowiedni 
poZiom fachowości dZiałania i roZstrZygnięć.  

Zakłada się, iż w Zakresie usług prawnicZych rolę tę wypełnią samorZądy (NacZelna Rada 
Adwokacka, Krajowa IZba Radców Prawnych oraZ Krajowa Rada Notarialna). PrZystąpienie 
tych podmiotów, jako ucZestników systemu Zapewniających dostęp do postępowania ADR w 
Zakresie usług prawnicZych, nie wiąże się Z koniecZnością interwencji legislacyjnej 

                                                 
25 Określenie wprowadZone na potrZeby opracowania. Pojęcie obejmuje sektor tZw. wolnych Zawodów, które Ze 
wZględu na ich specyfikę i regulacje ich dotycZące wymagają specjalnego podejścia. 
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2. Istota przewidywanych rozwiązań i zakres regulacji  

2.1 Zakres regulacji  

Zgodnie Z art. 2 ust. 1 dyrektywy ADR projektowana ustawa będZie miała Zastosowanie do 
postępowań mających na celu poZasądowe roZwiąZywanie krajowych i transgranicZnych 
sporów dotycZących ZobowiąZań umownych wynikających Z umów sprZedaży lub innych 
umów Zawieranych Z konsumentami międZy prZedsiębiorcą mającym siedZibę w Unii a 
konsumentem mającym miejsce ZamiesZkania w Unii, poprZeZ interwencję podmiotu ADR, 
który proponuje lub narZuca roZwiąZanie bądź doprowadZa do spotkania stron w celu 
ułatwienia polubownego roZstrZygnięcia.  

2.1.1 Zakres podmiotowy  

Problematyka Zakresu podmiotowego proponowanej ustawy powinna być roZpatrywana w 
dwóch aspektach, tj. wynikająca wprost Z dyrektywy ADR oraZ w Zakresie, w jakim 
dyrektywa ADR jest powiąZana jest Z Zakresem podmiotowym roZporZądZenia ODR.  

Zgodnie Z dyrektywą ADR (art. 2 ust. 1) roZwiąZanie sporu będZie możliwe poprZeZ 
interwencje podmiotu ADR, który proponuje lub narZuca roZwiąZanie bądź doprowadZa do 
spotkania stron. ChodZi o tZw. spory konsumenckie, a Zatem ich stronami będą prZedsiębiorca 
i konsument.  

Z kolei podmiotem ADR może być  podmiot, który prZejdZie pomyślnie procedurę wpisu do 
rejestru podmiotów uprawnionych do poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich i 
Zostanie notyfikowany Komisji Europejskiej (procedura wpisu do rejestru podmiotów ADR – 
patrZ punkt 2.5.3 projektu Założeń).  

Zagadnienie  podmiotów uprawnionych do wsZcZęcia  postępowania w ramach procedury 
ADR powinna być także roZpatrywana łącZnie Z Zakresem wskaZanym w roZporZądZeniu 
ODR (sZcZegółowe roZwiąZania, patrZ punkt 2.3.1.2. projektu Założeń). 

2.1.2 Zakres przedmiotowy  

Określając Zakres prZedmiotowy ustawy implementującej dyrektywę ADR należy uwZględnić 
wsZystkie elementy, które ustawa będZie regulowała. Głównym wyZnacZnikiem tego Zakresu 
jest typ sporów (postępowań), które będą roZwiąZywane prZeZ uprawnione podmioty w 
drodZe poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich. Tym samym, podstawowy 
Zakres ustawy implementującej, Zgodnie Z art. 2 ust. 1 dyrektywy ADR będZie dotycZył 
postępowań mających na celu poZasądowe roZwiąZywanie sporów konsumenckich 
dotycZących ZobowiąZań umownych wynikających Z umów sprZedaży oraZ innych umów 
Zawieranych Z konsumentami.  

W Zakresie wyZnacZonym powyżej, ustawa implementująca będZie regulowała także:   

a) wsZcZęcie i Zasady postępowania w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów 
konsumenckich, 

b) obowiąZki podmiotów prowadZących poZasądowego roZwiąZywanie sporów 
konsumenckich, 

c) obowiąZki prZedsiębiorców,  

d) warunki, jakie musZą spełniać podmioty roZwiąZujące poZasądowe spory 
konsumenckie, 
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e) Zasady postępowania w sprawie wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do  
poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich i wykreślenia Z tego rejestru,  

f) organiZację udZielania pomocy  konsumentom korZystającym Z  poZasądowego 
roZwiąZywania sporów konsumenckich.  

2.1.3 Wyłączenia  

OdnosZąc się do głównego Zakresu dyrektywy ADR należy wskaZać, iż, ustawa, co do 
Zasady, będZie dotycZyła wsZelkich sporów mogących powstać pomiędZy konsumentem a 
prZedsiębiorcą wynikających Ze stosunków cywilnoprawnych.  

NielicZne wyłącZenia prZewidZiane w dyrektywie ADR, a prZekładające się na Zakres ustawy 
implementującej (o charakterZe Zarówno podmiotowym jak i prZedmiotowym), Zostały 
wskaZane wprost w art. 2 ust. 2 dyrektywy ADR, ale również pośrednio można je wywodZić Z 
Zakresu określającego typ postępowań będących prZedmiotem poZasądowego roZwiąZywania 
sporów konsumenckich. Dyrektywa ADR nie ma więc Zastosowania do sporów ZwiąZanych Z 
dochodZeniem rosZcZeń:      

- o charakterZe odsZkodowawcZym (w Zakresie sZkód na osobie jak i sZkód majątkowych) 
oraZ o ZadośćucZynienie,  

- wynikających Z narusZenia dóbr osobistych, 

- wynikających Z narusZenia praw autorskich, 

- Za sZkody wyrZądZone prZeZ produkt niebeZpiecZny. 

Ponadto, odnosZąc się do wyłącZeń wskaZanych wprost w art. 2 ust. 2 dyrektywy ADR, 
należy wskaZać, iż dyrektywa nie ma  Zastosowania do:  

a) postępowań tocZących się prZed podmiotami roZstrZygającymi spory, w prZypadku gdy 
osoby fiZycZne odpowiadające Za roZstrZygnięcie sporu są Zatrudnione lub 
wynagradZane wyłącZnie prZeZ indywidualnego prZedsiębiorcę, chyba że państwa 
cZłonkowskie Zdecydują o dopusZcZeniu takich postępowań jako postępowań ADR na 
mocy niniejsZej dyrektywy i spełnione są wymogi Zawarte w roZdZiale II, w tym 
sZcZegółowe wymogi dotycZące nieZależności i prZejrZystości określone  
w art. 6 ust. 3 

Ze wZględu na roZwiąZania prZyjęte w niektórych państwach cZłonkowskich (w 
sZcZególności takie jak we Francji) dyrektywa prZewiduje prZyjęcie prZeZ państwo 
cZłonkowskie opcji umożliwiającej tworZenie podmiotów ADR prZeZ posZcZególnych 
prZedsiębiorców, są to tZw. „prywatne ADR-y” (w odróżnieniu od podmiotów ADR 
tworZonych prZeZ organiZacje prZedsiębiorców lub konsumentów). Istnienie tego typu 
podmiotów wynikało Z ugruntowanej wieloletniej praktyki i dotycZyło najcZęściej 
prZedsiębiorców świadcZących usługi na masową skalę jak np. telekomunikacyjne, cZy 
też transportowe. Polska, Ze wZględu na istotne ryZyko braku nieZależności tego typu 
podmiotów, nie była Zwolennikiem tego roZwiąZania. Podobne stanowisko wyrażała 
Zdecydowana więksZość państw cZłonkowskich. NieZależnie bowiem od tego jakie 
środki Zapewniające nieZależność tego podmiotu ADR od prZedsiębiorcy Zostały 
wprowadZone w dyrektywie, to polskie prZepisy prawa pracy, w obecnym stanie 
prawnym, nie poZwalają pracownikowi „wyłącZyć się” spod ZwierZchnictwa 
służbowego pracodawcy. OZnacZa to koniecZność wykonywania poleceń pracodawcy i 
hierarchicZne podporZądkowanie w prZypadku sporów, w których ten pracodawca (jako 
sprZedawca lub usługodawca) jest stroną.  
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UwZględniając powyżsZe wątpliwości, a także biorąc pod uwagę wyniki konsultacji, 
proponuje się nie korZystać Z proponowanej opcji i nie wprowadZać do ustawy 
możliwości tworZenia tZw. prywatnych podmiotów ADR.  

b) postępowań tocZących się w ramach systemów roZpatrywania skarg konsumenckich 
prZeZ prZedsiębiorcę, a także beZpośrednich negocjacji międZy konsumentem a 
prZedsiębiorcą 

Ponieważ dyrektywa ADR ma Zastosowanie wyłącZnie do sporów26 nie stosuje się jej 
do procedur reklamacyjnych, roZpatrywania skarg, jak również negocjacji pomiędZy 
prZedsiębiorcą a konsumentem. Tym samym, dyrektywa ADR nie ma Zastosowania do 
jakichkolwiek dZiałań mających na celu polubowne roZwiąZanie sporu, które są 
prowadZone prZed powstaniem sporu w roZumieniu dyrektywy.  

Wobec tego, w ustawie proponuje się wprowadZenie prZepisu stanowiącego, iż ustawa 
nie będZie miała Zastosowania do postępowań reklamacyjnych, roZpatrywania skarg 
konsumenckich, a także beZpośrednich negocjacji międZy konsumentem a 
prZedsiębiorcą.    

c) usług niemających charakteru gospodarcZego świadcZonych w interesie ogólnym  

Zgodnie Z motywem 13 preambuły dyrektywy ADR, usługi niemające charakteru 
gospodarcZego to usługi, które nie są świadcZone Za wynagrodZeniem, nie mają one 
charakteru komercyjnego, gospodarcZego. WyłącZenie dotycZy usług świadcZonych 
prZeZ państwo lub w jego imieniu i beZ wynagrodZenia, nieZależnie od formy prawnej, 
Za której pośrednictwem są świadcZone np. usług użytecZności publicZnej, usług 
socjalnych itp.  

W ustawie implementującej proponuje się wprowadZenie prZepisu wskaZującego, iż 
ustawa nie ma Zastosowania do sporów dotycZących usług niemających charakteru 
gospodarcZego świadcZonych w interesie ogólnym. 

d) sporów międZy prZedsiębiorcami   

WyłącZenie wynika Z Zakresu podmiotowego, które dotycZy sporów pomiędZy 
konsumentem a prZedsiębiorcą. Dyrektywa ADR nie dotycZy więc spraw o charakterZe 
gospodarcZym. Wobec tego w ustawie implementującej proponuje się wprowadZenie 
prZepisu stanowiącego, iż ustawa nie ma Zastosowania do poZasądowego 
roZwiąZywania sporów pomiędZy prZedsiębiorcami.  

e) dZiałań podejmowanych prZeZ sędZiów w celu roZstrZygnięcia sporu w toku 
postępowania sądowego dotycZącego tego sporu  

PowyżsZe wyłącZenie określa relacje postępowania ADR prZewidZianego w dyrektywie 
ADR do dZiałań sędZiego w ramach procedury cywilnej w prZypadku spraw 
dotycZących sporów pomiędZy prZedsiębiorcą a konsumentem. Dyrektywa ADR 
jednoZnacZnie prZesądZa, że do sądowych postępowań cywilnych w sprawach 
dotycZących sporów pomiędZy prZedsiębiorcą a konsumentem dyrektywa nie ma 
Zastosowania (motyw 23 preambuły dyrektywy ADR).  

W Zakres dyrektywy ADR nie wchodZą więc dZiałania sędZiego podejmowane w 
trakcie roZprawy, które beZpośrednio ZmierZają do Zawarcia ugody. Zasadne jest 
uZnanie, iż dyrektywa ADR będZie miała Zastosowanie do dZiałań podejmowanych 
prZeZ sędZiów prZed roZprawą jak również w trakcie roZprawy, jeżeli dZiałania 

                                                 
26 PatrZ definicja sporu krajowego i transgranicZnego, a także definicja postępowania ADR, punkt 2.2. projektu 
Założeń.  
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ZmierZające do polubownego roZwiąZania sporu pomiędZy prZedsiębiorcą a 
konsumentem, będą podejmowane prZeZ inny podmiot, a nie beZpośrednio prZeZ 
sędZiego.  

Tym samym ustawa implementująca będZie dotycZyła postępowań w Zakresie 
poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich w prZypadku gdy sędZia, po 
wpłynięciu poZwu do sądu (prZed wyZnacZeniem roZprawy), Zaproponuje stronom 
skorZystanie Z postępowania w ramach poZasądowego roZwiąZywania sporów 
konsumenckich prowadZonych prZeZ uprawnione podmioty ADR w roZumieniu 
dyrektywy ADR. Podobnie ustawa może Znaleźć Zastosowanie do postępowań, 
wynikających Ze skierowania prZeZ sąd w trakcie roZprawy do notyfikowanego (na 
podstawie projektowanej ustawy) podmiotu ADR, który jest uprawniony do 
poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich27. 

UwZględniając powyżsZe, w ustawie proponuje się wprowadZenie prZepisu 
stanowiącego, iż ustawy nie stosuje się do dZiałań podejmowanych prZeZ sędZiów w 
celu roZstrZygnięcia sporu w toku postępowania sądowego dotycZącego tego sporu. 

f) postępowań wsZcZynanych prZeZ prZedsiębiorcę prZeciwko konsumentowi28  

Zgodnie Z dyrektywą ADR, ma ona Zastosowanie do sporów wynikających Z umów 
konsumenckich w sytuacji, gdy wniosek o roZwiąZanie takiego sporu wnosZony jest 
wyłącZnie prZeZ konsumenta prZeciwko prZedsiębiorcy. Dyrektywa nie ma więc 
Zastosowania do postępowań inicjowanych prZeZ prZedsiębiorcę prZeciwko 
konsumentowi. Niemniej, Zgodnie Z motywem 16 Zd. 4-5 preambuły dyrektywy ADR,, 
o ile dyrektywa nie powinna mieć Zastosowania do skarg składanych prZeZ 
prZedsiębiorców prZeciwko konsumentom ani do sporów międZy prZedsiębiorcami to 
„nie powinna ona jednak uniemożliwiać państwom cZłonkowskim prZyjmowania lub 
utrZymywania w mocy prZepisów dotycZących procedur poZasądowego roZstrZygania 
takich sporów”. 

RoZporZądZenie ODR Z kolei expressis verbis, umożliwia wsZcZęcie postępowania 
ADR także prZeZ prZedsiębiorcę.  

Wobec tego, uwZględniając Zakres dyrektywy ADR oraZ roZporZądZenia ODR, jako 
dwoma powiąZanymi i wZajemnie się uZupełniającymi instrumentami prawnymi 
(motyw 12 preambuły dyrektywy ADR), w ustawie o poZasądowym roZwiąZywaniu 
sporów konsumenckich, powinno się umożliwić prZedsiębiorcom inicjowanie takiego 
postępowania na Zasadach określonych w ustawie (patrZ punkt 2.3.1.2 projektu 
Założeń).  

g) usług Zdrowotnych świadcZonych prZeZ pracowników ochrony Zdrowia pacjentom w 
celu oceny, utrZymania lub poprawy ich stanu Zdrowia, łącZnie Z prZepisywaniem, 
wydawaniem i udostępnianiem produktów lecZnicZych oraZ wyrobów medycZnych  

Zgodnie Z motywem 14 preambuły dyrektywy ADR, dyrektywa nie powinna mieć 
Zastosowania do opieki Zdrowotnej Zdefiniowanej w art. 3 lit. a) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/24/UE Z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw 
pacjentów w transgranicZnej opiece Zdrowotnej. Zgodnie Z ww. prZepisem „opieka 
Zdrowotna” oZnacZa usługi Zdrowotne świadcZone prZeZ pracowników służby Zdrowia 

                                                 
27 RoZwiąZanie będZie mogło być Zastosowane jeżeli nastąpiłaby Zmiana art. 183 (2) § 3 k.p.c. poprZeZ dodanie 
do listy stałych mediatorów oraZ ośrodków mediacyjnych podmiotów uprawnionych do poZasądowego 
roZwiąZywania sporów konsumenckich. 
28 PatrZ pkt. 2.1.1 Założeń 
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pacjentom w celu oceny, utrZymania lub poprawy ich stanu Zdrowia, łącZnie Z 
prZepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów lecZnicZych oraZ wyrobów 
medycZnych. W myśl powyżsZych definicji prZedmiotowe wyłącZenie Z dyrektywy 
ADR ma sZeroki charakter i dotycZy usług opieki Zdrowotnej świadcZonych prZeZ 
podmioty publicZne jak i niepublicZne nieZależnie od źródeł finansowania. W Zakresie 
pojęcia usługi Zdrowotnej należy roZumieć nie tylko świadcZenie usług w Zakresie 
procedur medycZnych różnych specjalności świadcZonych prZeZ pracowników służby 
Zdrowia ale także umowy sprZedaży produktów lecZnicZych oraZ wyrobów 
medycZnych. Ratio legis tego wyłącZenia odnosiło się do specjalistycZnego  charakteru 
umów Zdrowotnych oraZ sporów, które mogą Z nich wynikać.  

UwZględniając powyżsZe proponuje się, aby w ustawie wprowadZono prZepis 
wyłącZający stosowanie ustawy do 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.29 

h) publicZnych instytucji świadcZących usługi w Zakresie ksZtałcenia ustawicZnego lub 
sZkolnictwa wyżsZego 

Dyrektywa ADR nie ma Zastosowania do usług edukacyjnych w Zakresie ksZtałcenia 
ustawicZnego lub sZkolnictwa wyżsZego świadcZonych prZeZ publicZne instytucje. Pod 
wZględem podmiotowym wyłącZenie odnosi się wyłącZnie do podmiotów publicZnych 
świadcZących usługi edukacyjne w Zakresie wskaZanym w dyrektywie ADR. 
WyłącZenie nie odnosi się do podmiotów niepublicZnych.  

UwZględniając ratio legis prZedmiotowego wyłącZenia „publicZna instytucja” oZnacZa 
publicZną sZkołę, placówkę30 oraZ ucZelnię publicZną31. Usługi świadcZone prZeZ te 
podmioty są wyłącZone w takim Zakresie, w jakim dotycZą świadcZenia usług 
ksZtałcenia ustawicZnego oraZ sZkolnictwa wyżsZego.  

W polskich prawodawstwie pojęcie ksZtałcenia ustawicZnego definiuje się jako: 
kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy 

ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, 

które spełniły obowiązek szkolny” (art. 3 pkt 16 ww. ustawy o systemie oświaty). 
OdnosZąc się jednak do celu dyrektywy ADR, Zamiarem ustawodawcy unijnego było 
wyłącZenie Z Zakresu dyrektywy, pomimo użycia sformułowania „ksZtałcenie 
ustawicZne” (ang. further education), wsZelkich usług edukacyjnych realiZowanych, 
jako obowiąZek państwa. W sZcZególności będZie to dotycZyło usług, o których mowa 
w art. 2 ww. ustawy o systemie oświaty32, jak również edukacji na poZiomie sZkół 
średnich.  

WyłącZenie, o którym mowa w dyrektywie ADR należy więc traktować sZeroko i 
odnosić do usług edukacyjnych świadcZonych prZeZ instytucje publicZne, państwowe. 

                                                 
29 Proponuje się Zachowanie spójności Z wyłącZeniem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o.p.k. 
30 Zgodnie Z ustawą Z dnia 7 wrZeśnia 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. Z 2004 r. nr 256, poZ. 2572 Z późn. 
Zm.) sZkoły niepublicZne są Zakładane i prowadZone prZeZ osoby prawne lub fiZycZne, sZkoły publicZne - prZeZ 
jednostki administracji państwowej oraZ samorZądu terytorialnego. 
31 Zgodnie Z art. 2 pkt. 2 ustawy Z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o sZkolnictwie wyżsZym (tekst jednolity DZ. U. Z 
2012 r. Nr 572 Ze Zm.) ucZelnią publicZną jest ucZelnia utworZona prZeZ państwo repreZentowane prZeZ 
właściwy organ władZy lub administracji publicZnej. 
32 Np. prZedsZkola, sZkoły podstawowe, gimnaZja, sZkoły ponadgimnaZjalne, sZkoły artystycZne. 
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W Zakresie dyrektywy poZostają Zatem usługi edukacyjne świadcZone prZeZ podmioty 
niepublicZne na Zasadach komercyjnych na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Wobec powyżsZego, w ustawie proponuje się wprowadZenie prZepisu stanowiącego, iż 
ustawa nie ma Zastosowania do  sporów wynikających Z umów, których prZedmiotem są  
usługi edukacyjne lub usługi w Zakresie sZkolnictwa wyżsZego, świadcZonych prZeZ 
publicZne sZkoły lub placówki oraZ publicZne ucZelnie wyżsZe.  

2.1.4. Związek z innymi aktami prawnymi w zakresie regulacji pozasądowych metod 

rozwiązywania sporów konsumenckich 

Zgodnie Z art. 3 ust 1 dyrektywy ADR, o ile nie stanowi ona inacZej, w prZypadku gdy 
prZepis dyrektywy koliduje Z prZepisem innego unijnego aktu prawnego, dotycZącego 
poZasądowych postępowań w sprawie dochodZenia rosZcZeń wsZcZynanych prZeZ 
konsumenta prZeciwko prZedsiębiorcy, prZepis niniejsZej dyrektywy jest nadrZędny.  

Omawiana norma roZstrZyga Zatem ewentualne wątpliwości w stosowaniu prZepisów 
dyrektywy ADR w prZypadku Zaistnienia koliZji Z prZepisami innych aktów prawnych. 
KoliZja będZie ZachodZiła wtedy, jeżeli w prZypadku tej samej hipoteZy prZepisów (sytuacji 
prawnej) Zawartych w rożnych aktach prawnych, prZepisy te będą prZewidywały różną 
dyspoZycję. Co Za tym idZie, w tym samych okolicZnościach prawnych prZepisy różnych 
aktów prawnych będą nakaZywały odmienne Zachowanie.  

Odniesienia do postępowań, procedur ADR oraZ sposobu informowania o tych procedurach 
Znajdują się w wielu unijnych aktach prawnych, implementowanych do polskiego porZądku 
prawnego lub stosowanych beZpośrednio, w sZcZególności w aktach takich jak: 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt 
konsumencki oraZ uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (DZ. UrZ. UE. L 133 Z 
23. 04.2008 str. 66 Ze Zm.): Art.10(2); art. 24 oraZ stosownie  

o Ustawa Z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (DZ. U. Z 2011 r., Nr 
126, poZ. 715, Z późn. Zm.) 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw 
konsumentów, Zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraZ uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i 
dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (DZ. UrZ. UE. L 304 Z  
22.11.2011, s. 64) oraZ stosownie 

o Ustawa Z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. Z 2014 r. poZ.  
827) 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE w sprawie podejmowania 
i prowadZenia dZiałalności prZeZ instytucje pieniądZa elektronicZnego oraZ nadZoru 
ostrożnościowego nad ich dZiałalnością, Zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 
2006/48/WE oraZ uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (DZ. UrZ. UE. L 267 Z 
10.10.2009, s. 7): motyw 19 i art. 13 dyrektywy oraZ stosownie 

o Ustawa Z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatnicZych (tekst jedn. DZ.U. Z 
2014 r., poZ. 873) 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/64/WE w sprawie usług 
płatnicZych w ramach rynku wewnętrZnego Zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 
2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (DZ. UrZ. 
UE. L 319 Z 5.12.2007, s. 1, Z późn. Zm. ): motywy 51 and 52, art. 42(7)(b), 80(2) i 83  
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o Ustawa Z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatnicZych (tekst jedn. DZ.U. Z 
2014 r., poZ. 873) 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa 
ubeZpiecZeniowego (DZ. UrZ. UE. L 9 Z 15.01.2003 r. s. 3 Zpóźn. Zm.), motyw 23 i 
art. 11, 12(1)(e) 

o Ustawa Z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubeZpiecZeniowym (DZ. U. Z 
2003 r., Nr 124, poZ.1154, Zpóźn. Zm.) 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/67/WE w sprawie wspólnych Zasad 
roZwoju rynku wewnętrZnego usług pocZtowych Wspólnoty oraZ poprawy jakości 
usług (DZ. UrZ. UE. L 15 Z 21.01.1998 r. s. 14 Ze Zm.); art. 19 

o Ustawa Z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo PocZtowe (  DZ.U. Z 2012, poZ. 1529) 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społecZeństwa informacyjnego, w sZcZególności handlu 
elektronicZnego w ramach rynku wewnętrZnego (dyrektywa o handlu elektronicZnym) 
(DZ. UrZ. UE. L 178 Z 17.07.2000, s. 1); motyw 51 i art. 1(2) i 17 

o Ustawa Z 18 lipca 2002 r. o świadcZeniu usług drogą elektronicZną (tekst jedn. 
DZ.U. Z 2013 r., poZ. 1422) 

o RoZporZądZenie Ministra Gospodarki Z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie 
utworZenia punktu kontaktowego dla administracji oraZ punktu kontaktowego 
dla usługodawców i usługobiorców (DZ. U. Z 2010 r., Nr 171, poZ. 1152) 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE dotycZąca usług na rynku 
wewnętrZnym (DZ. UrZ. UE. L 376 Z 27.12.2006, s. 36); art. 21, 22(3)(e) i 27(4)  

o Ustawa Z dnia 4 marca 2010 r. o świadcZeniu usług na terytorium 
RZecZypospolitej Polskiej (DZ.U. Z 2010 r., Nr 47, poZ. 278, Z późn. Zm.)  

• RoZporZądZenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 261/2004 ustanawiające 
wspólne Zasady odsZkodowania i pomocy dla pasażerów w prZypadku odmowy 
prZyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające 
roZporZądZenie (EWG) nr 295/91 (DZ. UrZ. UE. L 46 Z 17.02.2004 r., s. 1); motyw 22  

o Ustawa Z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicZe (tekst jedn.DZ. U. Z 2013 r., poZ. 
1393,  Z późn. Zm.) 

• RoZporZądZenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2006 w sprawie 
praw osób niepełnosprawnych oraZ osób o ogranicZonej sprawności ruchowej 
podróżujących drogą lotnicZą (DZ. UrZ. UE. L 204 Z 26.07.2006 r. s. 1); art. 14 i art. 
15   

• RoZporZądZenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1371/2007 dotycZące 
praw i obowiąZków pasażerów w ruchu kolejowym (DZ. UrZ. UE. L 315 Z 3.12.2007 
r. s. 14); motyw 18 i art. 27 

o Ustawa Z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.DZ. U. Z 
2013 r., poZ.1594, Z późn. Zm.) 

• RoZporZądZenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 181/2011 dotycZące praw 
pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraZ Zmieniające 
roZporZądZenie (WE) nr 2006/2004 (DZ. UrZ. UE. L 55 Z 28.02.2011 r. s. 1): art. 26, 
art. 27, art. 28 i art. 29 
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• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE dotycZąca wspólnych 
Zasad rynku wewnętrZnego energii elektrycZnej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE 
(DZ. UrZ. UE. L 211 Z 14.08.2009 r., s. 55); motywy 42, 54, art. 3(7), 3(9)(c), 3(12), 
3(13) i Aneks I 1a i f 

o Ustawa Z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycZne (tekst jedn.DZ.U. Z 2012 
r., poZ.  1059, Z późn. Zm)  

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE dotycZąca wspólnych 
Zasad rynku wewnętrZnego gaZu Ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (DZ. 
UrZ. UE. L 211 Z 14.08.2009 r. s. 94): motyw 51, art. 3(3), 3(9) i Aneks I 1(a) i (f) 

• Ustawa Z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycZne Dyrektywa Rady 2003/8/WE 
w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach 
transgranicZnych poprZeZ ustanowienie minimalnych wspólnych Zasad odnosZących 
się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterZe (DZ. UrZ. UE. L 26 Z 31.01.2003 
r. s. 41); motywy 11 i 21, art. 3(2) i 10 

o Ustawa Z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach 
cywilnych prowadZonym w państwach cZłonkowskich Unii Europejskiej oraZ o 
prawie pomocy w celu ugodowego Załatwienia sporu prZed wsZcZęciem takiego 
postępowania (DZ. U. Z 2005 r., Nr 10, poZ. 67, Z późn.Zm.) 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łącZności elektronicZnej (dyrektywa ramowa) DZ. UrZ. 
UE. L 108 Z 24.04. 2002 r., s. 33): motywy 32, 33 i art. 8(4)(b), 20 i 21 

o Ustawa Z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.DZ.U. Z 
2014r., poZ. 243)  

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/22/WE w sprawie usługi 
powsZechnej i ZwiąZanych Z sieciami i usługami łącZności elektronicZnej praw 
użytkowników (dyrektywa o usłudZe powsZechnej) DZ. UrZ. UE. L 108 Z 24.04.2002 
r. s. 51: motywy 30, 47, 49, art. 20(1), 20(2)(g) i 34 i Aneks II Nr. 3 

o Ustawa Z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j.t. DZ.U. Z 2014r., 
poZ. 243) 

Należy wyjaśnić, iż  nie wsZystkie akty prawne wskaZane powyżej odnosZą się do stricte do 
postępowań ADR w roZumieniu dyrektywy. CZęść Z nich reguluje kwestie powołania 
organów właściwych w Zakresie realiZacji Zadań wynikających Z innych unijnych  aktów 
prawnych (np. RoZporZądZenie Nr 261/2004 ustanawiające wspólne Zasady odsZkodowania i 
pomocy dla pasażerów w prZypadku odmowy prZyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów) albo Zakres obowiąZków informacyjnych odnośnie do procedur ADR (np. 
Dyrektywa CRD).  

Ponadto, wymienione akty prawne w niektórych prZypadkach statuują wyłącZnie roZwiąZania 
o charakterZe Zachęcającym  państwa cZłonkowskie do tworZenia podmiotów ADR (np. 
Dyrektywa o timeshare), cZy też odnosZą się do tworZenia podmiotów, do których 
konsumenci mogliby kierować skargi na prZedsiębiorców Z danej branży (np. RoZporZądZanie 
Nr 1371/2007 dotycZące praw i obowiąZków pasażerów w ruchu kolejowym). Wobec tego, 
nawet jeżeli niektóre Z wskaZanych aktów prawnych odwołują się do „alternatywnych metod 
roZstrZygania sporów”, to nie oZnacZa to konfliktu Z prZepisami dyrektywy ADR, gdyż 
regulują one najcZęściej inne kwestie niż ZwiąZane Z „postępowaniem ADR”. W sytuacji 
natomiast Zaistnienia takiego konfliktu, stosownie do art. 3 ust. 1 dyrektywy ADR, w miejsce 
prZepisów aktów sZcZególnych, w Zakresie poZasądowych postępowań w sprawie 
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dochodZenia rosZcZeń wsZcZynanych prZeZ konsumenta prZeciwko prZedsiębiorcy, będą 
miały Zastosowanie prZepisy dyrektywy ADR.  

UwZględniając powyżsZe proponuje się wprowadZić do ustawy implementującej normę 
wskaZującą, iż w prZypadku Zaistnienia koliZji prZepisów ustawy o poZasądowym 
roZwiąZywaniu sporów Z prZepisami innych ustaw, Zastosowanie będą miały prZepisy 
niniejsZej ustawy.  

Zgodnie Z art. 3 ust. 2 dyrektywy ADR, powinna ona poZostawać beZ usZcZerbku dla 
dyrektywy 2008/52/WE33. OZnacZa to, iż dyrektywa ADR jest spójna oraZ nie wprowadZa 
roZwiąZań sprZecZnych Z tymi ustanowionymi w dyrektywie mediacyjnej. Dyrektywa 
2008/52/WE  Została implementowana do Kodeksu postępowania cywilnego. Norma 
wynikająca Z art. 3 ust. 2 dyrektywy ADR  nie wymaga implementacji. 

2.2 Definicje  

Z uwagi na koniecZność Zachowania spójności systemowej Z podstawowymi pojęciami 
występującymi w polskim systemie prawa cywilnego, a w sZcZególności Z siatką pojęciową 
użytą w dyrektywie Parlamentu i Rady 2011/83/UE Z dnia 25 paźdZiernika 2011 r. w sprawie 
praw konsumentów, Zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraZ uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Zasadnym jest stworZenie słownika pojęciowego 
Zgodnego Z tym, który Został użyty w dyrektywie CRD oraZ w implementującej ją ustawie Z 
dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (DZ. U. 2014 poZ. 827). Dyrektywa CRD 
wyZnacZa nową siatkę pojęciową dla wsZystkich innych aktów prawnych dotycZących 
stosunków cywilno – prawnych w relacji Z konsumentami. Dyrektywa CRD oraZ dyrektywa 
ADR posługują się tożsamymi pojęciami konsumenta, prZedsiębiorcy, umowy sprZedaży oraZ 
umowy o świadcZenie usług. Wobec faktu, iż dyrektywa CRD Została już implementowana, 
roZwiąZania implementacji dyrektywy ADR, musZą być Zbieżne i spójne Z ustawą o prawach 
konsumenta.  

Mając na uwadZe powyżsZe, należy pocZynić odesłanie do definicji prZedsiębiorcy oraZ 
konsumenta występujących w Kodeksie cywilnym. W sZcZególności uZasadnione jest to 
faktem, iż definicja konsumenta Znajdująca się w art. 221 k.c. Została już ZnoweliZowana 
ustawą o prawach konsumenta dZięki cZemu jest Zgodna również Z brZmieniem art. 4 ust. 1 
lit. a) dyrektywy ADR.  

Konsument  

OZnacZa konsumenta w roZumieniu prZepisów ustawy Z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (DZ. U. Nr 16, poZ. 93, Z późn. Zm.). 

Przedsiębiorca 

OZnacZa prZedsiębiorcę w roZumieniu prZepisów ustawy Z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (DZ. U. Nr 16, poZ. 93, Z późn. Zm.). 

Umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług  

Dyrektywa ADR definiuje w art. 4 ust. 1 lit. c) i d) pojęcia umowy sprZedaży oraZ umowy o 
świadcZenie usług w następujący sposób: 
umowa sprzedaży oznacza każdą umowę, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub 

zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów na konsumenta, a konsument płaci lub 

                                                 
33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/EC Z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych 
aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (tZw. dyrektywa mediacyjna) 
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zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny, w tym również każdą umowę, której przedmiotem są 

równocześnie towary oraz usługi; 

umowa o świadczenie usług oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży, na mocy której 

przedsiębiorca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi na rzecz konsumenta, a 

konsument płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia jej ceny.. 

W ustawie o prawach konsumenta Zdecydowano o niewprowadZaniu odrębnych definicji 
umowy sprZedaży i umowy o świadcZenie usług. Projektodawca tak uZasadnił brak 
wprowadZenia nowych pojęć prawnych: „W projekcie ZreZygnowano Z odrębnego 
definiowania umowy sprZedaży i umowy o świadcZenie usług, ponieważ sposób ujęcia tych 
umów w dyrektywie nie odpowiada systematyce umów prZyjętych w polskim Kodeksie 
cywilnym: ich Zakres pojęciowy uwZględniono natomiast prZy określaniu Zakresu stosowania 
posZcZególnych prZepisów, co Zapewnia realiZację celu dyrektywy a jednocZeśnie nie ZaburZa 
Zasad funkcjonowania prawa krajowego.”34 

Należy mieć na uwadZe, iż ustawa o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich 
nie powinna wprowadZać nowych pojęć o charakterZe prawno – materialnym odnosZących się 
do stosunków cywilnoprawnych, odrębnych od prZepisów prawa regulujących tą materię, w 
sZcZególności Kodeksu cywilnego oraZ ustawy o prawach konsumenta. Dlatego też, wsZędZie 
tam, gdZie na poZiomie Unii Europejskiej, występuje tożsamość pojęć oraZ Zbieżność 
podmiotowo – prZedmiotowa, należy Zachować spójność również na poZiomie prawa 
krajowego. W prZypadku ustawy o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich 
Zasadne wydaje się Zastosowanie roZwiąZania analogicZnego do roZwiąZania jakie 
projektodawca Zastosował w ustawie o prawach konsumenta i niewprowadZanie odrębnych 
definicji umowy sprZedaży i umowy o świadcZenie usług, a jedynie odpowiednie 
Zastosowanie prZepisów już funkcjonujących w polskim porZądku prawnym. 

Dyrektywa ADR posługuje się definicją umowy sprZedaży, która odnosi się do pojęcia 
towaru, którego definicji nie wprowadZono do słownika pojęciowego dyrektywy ADR. 
Stosownie do art. 535 k.c., prZeZ umowę sprZedaży należy roZumieć umowę, w której 
sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a 

kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy ceny. Definicja umowy 
sprZedaży odnosi się do rZecZy, cZyli w roZumieniu art. 45 k.c., tylko prZedmiotów 
materialnych (ruchomości oraZ nieruchomości). Takie roZumienie pojęcia umowy sprZedaży 
jest Zgodne Z ratio legis dyrektywy ADR. Z kolei, pojęcie umowy o świadcZenie usług nie 
jest Zdefiniowane w polskim porZądku prawnym, pomimo że Kodeks cywilny niejednokrotnie 
posługuje się tym pojęciem. Podobnie jak to ma miejsce w ustawie o prawach konsumenta na 
gruncie ustawy o poZasądowym, roZwiąZywaniu sporów konsumenckich, prZeZ umowę o 
świadcZenie usług będZie należało roZumieć każdą umowę Zawieraną Z konsumentem, inną 
niż umowa sprZedaży. Takim też sformułowaniem powinna posługiwać się ustawa. Pojęcie 
umowy o świadcZenie usług nie będZie jednak odrębnie definiowane.  

W poZostałym Zakresie definicyjnym dyrektywy ADR, pojęcia użyte w art. 4 ust. 1 wymagają 
Zdefiniowania w ustawie o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich. W ZwiąZku 
Z tym projektowana ustawa powinna Zawierać następujące definicje. 

Spór krajowy 

Zgodnie Z art. 4 ust. 1 lit. e) dyrektywy ADR, spór krajowy oznacza spór powstały w związku 
z umową sprzedaży towarów lub umową o świadczenie usług w sytuacji, w której w momencie 

                                                 
34 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/178552/178589/178590/dokument96144.pdf  
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zamawiania towarów lub usług konsument ma miejsce zamieszkania w tym samym państwie 

członkowskim, w którym przedsiębiorca ma siedzibę. 

KlucZowym elementem definicji sporu krajowego jest określenie momentu, który kwalifikuje 
spór jako krajowy, a mianowicie jest nim chwila Zawarcia umowy sprZedaży lub innej umowy 
Zawartej Z konsumentem. Jeżeli konsument i prZedsiębiorca będący stronami umowy 
sprZedaży lub innej umowy Zawartej Z konsumentem, w chwili Zawarcia tej umowy, mieli 
odpowiednio miejsce ZamiesZkania i siedZiby w tym samym państwie cZłonkowskim to 
wówcZas mamy do cZynienia Ze sporem krajowym. 

W polskim porZądku prawnym moment Złożenia Zamówienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 
lit. e) i f) dyrektywy ADR, jest tożsamy Z chwilą Złożenia oferty. O tym kiedy strony Zawarły 
umowę sprZedaży lub inną umowę Zawartą Z konsumentem, będZie każdoraZowo decydowało 
prawo krajowe. 

Wobec powyżsZego, pojęcie sporu krajowego wprowadZane do ustawy, powinno oZnacZać 
spór powstały w ZwiąZku Z umową sprZedaży lub inną umową Zawartą Z konsumentem, w 
prZypadku gdy konsument i prZedsiębiorca będący stronami tej umowy, w chwili Złożenia 
oferty prZeZ konsumenta lub w chwili prZyjęcia prZeZ konsumenta oferty prZedsiębiorcy, 
mieli odpowiednio miejsce ZamiesZkania i siedZiby w tym samym państwie cZłonkowskim. 

Spór transgraniczny 

Zgodnie Z art. 4 ust. 1 lit. f), spór transgraniczny  oznacza spór powstały w związku z umową 
sprzedaży towarów lub umową o świadczenie usług w sytuacji, w której w momencie 

zamawiania towarów lub usług konsument ma miejsce zamieszkania w państwie 

członkowskim innym niż państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę. 

AnalogicZnie do definicji sporu krajowego, jeżeli w chwili Złożenia oferty prZeZ konsumenta 
lub w chwili prZyjęcia prZeZ konsumenta oferty prZedsiębiorcy, konsument i prZedsiębiorca 
mieli odpowiednio miejsce ZamiesZkania lub siedZibę w różnych państwach cZłonkowskich to 
wówcZas mamy do cZynienia Ze sporem transgranicZnym.  

O tym, cZy dany spór jest sporem krajowym cZy transgranicZnym decyduje chwila Zawarcia 
umowy sprZedaży lub innej umowy Zawartej Z konsumentem. 

Wobec powyżsZego, pojęcie sporu transgranicZnego wprowadZane do ustawy, powinno 
oZnacZać spór powstały w ZwiąZku Z umową sprZedaży lub inną umową Zwartą Z 
konsumentem, w prZypadku gdy konsument i prZedsiębiorca będący stronami tej umowy, w 
chwili jej Zawarcia mieli odpowiednio miejsce ZamiesZkania i siedZiby w różnych państwach 
cZłonkowskich. 

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich  

Zgodnie Z art. 4 ust. 1 lit. h) dyrektywy ADR, postępowanie ADR oznacza postępowanie, o 
którym mowa w art. 2, spełniające wymogi niniejszej dyrektywy i prowadzone przez podmiot 

ADR. 

PrZedmiotowa definicja składa się Z trZech elementów, a postępowanie ADR jest definiowane 
poprZeZ odesłanie do innych cZęści dyrektywy. PosZcZególne cZęści definicji to:  

a) postępowanie, o którym mowa w art. 2, 

b) postępowanie, które spełnia wymogi dyrektywy ADR, 

c) postępowanie prowadzone przez podmioty ADR. 

Spełnienie tych trZech elementów łącZnie definiuje postępowanie ADR.   
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Implementacja tego pojęcia będZie musiała być na tyle pojemna aby uwZględniała wsZystkie 
wskaZane wyżej Zagadnienia. Tym samym koniecZne jest wyjaśnienie odnośnie do treści tych 
elementów. 

Ad a) - odwołanie do art. 2 dyrektywy ADR 

Odesłanie do art. 2 dyrektywy ADR stanowi ZasadnicZą cZęść definicji „postępowania ADR”. 
Zgodnie Z art. 2 ust. 1 dyrektywy ADR, ma ona Zastosowanie do postępowań (ADR) 
mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie krajowych i transgranicznych sporów 

dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie 

usług między przedsiębiorcą mającym siedzibę w Unii a konsumentem mającym miejsce 

zamieszkania w Unii, poprzez interwencję podmiotu ADR, który proponuje lub narzuca 

rozwiązanie bądź doprowadza do spotkania stron w celu ułatwienia polubownego 

rozstrzygnięcia. 

PrZepis wskaZuje na ZasadnicZe cechy postępowania ADR dZieląc je na te ZwiąZane Z 
Zakresem spraw, które to postępowanie obejmuje oraZ formami interwencji, które mogą być 
podejmowane w ramach tego postępowania.  

Odnosząc się do zakresu spraw, postępowanie ADR: 

• ma na celu poZasądowe roZwiąZanie  

Celem postępowania ADR jest roZwiąZanie sporu pomiędZy prZedsiębiorcą a konsumentem w 
innych sposób niż droga sądowa w roZumieniu art. 2 k.p.c.   

• sporów 

Dyrektywa wskaZuje, iż prZedmiotem postępowania ADR może być wyłącZnie „sprawa 
sporna”. Ratio legis tego roZwiąZania upatruje się w wyraźnym odróżnieniu „spraw 
spornych” od tZw. „skarg konsumenckich”. Tym samym należy roZróżnić „postępowanie 
ADR” od „postępowania skargowego”. WskaZuje na to wyraźnie motyw 23 Zd. 1 preambuły 
dyrektywy ADR, który stanowi, iż  postępowanie ADR ma być wykorZystywane wyłącZnie 
do roZpatrZenia sporu, który powstał pomiędZy prZedsiębiorca a konsumentem, a który 
ujawnił sie po nieudanych wcZeśniejsZych negocjacjach pomiędZy stronami umowy.    

W sytuacji, gdyby podmiot ADR nie miał pewności, cZy sprawa była wyjaśniana w 
beZpośrednich negocjacjach i faktycZnie ma charakter sporny, dyrektywa, w art. 5 ust. 4 pkt a 
poZwala państwom cZłonkowskim na wprowadZenie regulacji umożliwiających   podmiotom 
ADR odmowę roZstrZygnięcia sporu, jeżeli konsument nie podjął wcZeśniej próby 
skontaktowania się Z prZedsiębiorcą i roZwiąZania sporu w postaci beZpośrednich negocjacji.  

• sporów o charakterZe krajowym i transgranicZnym  

DotycZy to ww. sporów krajowych i transgranicZnych w roZumieniu art. 4 ust. 1 pkt e) i f) 
dyrektywy ADR.  

• sporów dotycZących ZobowiąZań umownych  

Zakres dyrektywy ADR dotycZy wyłącZnie rosZcZeń wynikających beZpośrednio Z 
niewykonania lub nienależytego wykonania ZobowiąZań umownych (dotycZy tZw. umów 
konsumenckich). Wobec tego, postępowanie ADR nie dotycZy rosZcZeń o charakterZe 
niemajątkowym, jak również rosZcZeń wynikających Z deliktu w roZumieniu art. 415 k.c., cZy 
teZ odpowiedZialności Za sZkodę wyrZądZoną prZeZ produkt niebeZpiecZny35.   

• sporów wynikających Z umów sprZedaży lub umów o świadcZenie usług  

                                                 
35 PatrZ pkt. 2.1.2 – Zakres prZedmiotowy 
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DotycZy to ww. umów w roZumieniu art. 4 ust. 1 lit. c) i lit. d) dyrektywy ADR.  

NieZależnie od tego, cZy spór ma charakter krajowy cZy transgranicZny w roZumieniu ww. 
prZepisów dyrektywy ADR, ma ona Zastosowanie  wyłącZnie do sporów pomiędZy 
podmiotami mającymi siedZibę lub miejsce ZamiesZkania w obrębie UE. Dyrektywa ADR nie 
ma więc Zastosowania do postępowań dotycZących sporów Z umów Zawartych pomiędZy 
obywatelami UE a prZedsiębiorcami Z państw trZecich.  

Odnosząc się do form interwencji podmiotu ADR w ramach postępowania ADR, 

dyrektywa ADR wymienia następujące formy działania:  

• proponowanie roZwiąZania 

• narZucanie roZwiąZania bądź  

• doprowadZa do spotkania stron w celu ułatwienia polubownego roZstrZygnięcia, 

• może to być również połącZenie dwu lub więcej form interwencji 

Pojęcie postępowania ADR Zatem prZewiduje sZeroki wachlarZ form, w jakich podmiot ADR 
może dokonywać interwencji w ramach prowadZonego postępowania ADR i ZmierZających 
do ZakońcZenia sporu. BędZie to Zatem Zarówno arbitraż, mediacja, koncyliacja, jak również 
inne formy polubownego roZstrZygnięcia. 

WskaZane w dyrektywie pojęcie postępowania ADR ma  sZeroki Zakres.  DotycZy wsZelkich 
form dZiałania uprawnionego podmiotu w celu poZasądowego roZwiąZania sporu. Mogą to 
być Zatem formy mediacyjne, koncyliacyjne, arbitrażowe ale również inne, nie Zdefiniowane 
w obowiąZujących regulacjach prawnych, które jednak spełniają wymogi postępowania 
sformułowane w dyrektywie ADR.  

AnaliZa Zakresu definicyjnego ww. pojęcia prowadZi do wniosków, iż jego implementacja do 
porZądku krajowego  nie powinna być  ogranicZona do objęcia wyłącZnie takich form 
postępowania , które jasno Zostały Zdefiniowane w polskim ustawodawstwie tj.: mediacji oraZ 
sądownictwa polubownego. Takie dZiałanie istotnie ogranicZyłoby Zakres dyrektywy ADR, 
jak również mogłoby stanowić prZesZkodę do osiągnięcia celu dyrektywy tj. ujednolicenia 
form i sposobu dZiałania choćby w sprawach poZasądowego roZwiąZywania sporów 
konsumenckich w sporach transgranicZnych, Z wykorZystaniem platformy ODR.  

UwZględniając powyżsZe, należy wskaZać, iż w ustawie implementującej, definiując pojęcie  
„postępowanie ADR” należy posłużyć się  formułą opisową, w Zakres której wchodZiłyby 
różnorodne formy dZiałania (interwencji) uprawnionych podmiotów. Zasada ta powinna 
dotycZyć Zarówno samej „naZwy” postępowania jak też Zakresu objaśniającego pojęcie. 

W ZwiąZku Z powyżsZym , proponuje się użycie określenia „poZasądowe roZwiąZywanie 
sporów konsumenckich”. Tym samym nie wydaje się Zasadne użycie sformowania 
„roZstrZyganie”, tak jak użyte w dyrektywie, gdyż  może ono ogranicZyć formy interwencji do 
postępowań mediacyjnych oraZ arbitrażowych Z pominięciem innych, których celem jest 
Zbliżenie stanowisk stron a nie roZstrZygnięcie.  

WskaZane powyżej pojęcie postępowania ADR użyte w polskiej transpoZycji poZwoli na 
uniknięcie ryZyka Zawężenia jego Zakresu do instytucji prawnych Znanych prawu polskiemu 
np. mediacji, cZy arbitrażu.  

Ad b) - postępowanie  powinno spełniać wymogi dyrektywy ADR 

Ta cZęść definicji postępowania ADR Zakłada, iż powinno ono spełniać sZcZególne wymogi 
dyrektywy w Zakresie warunków postępowania oraZ osób i podmiotów odpowiedZialnych Za 
prowadZenie poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich, dotycZące:  
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• osób fizycznych odpowiedZialnych Za postępowania ADR (dotycZy osób 
Zaangażowanych w procedurę ZmierZającą do roZwiąZania sporu pomiędZy 
konsumentem a prZedsiębiorcą), a także podmiotów ADR, w których osoby te 
dZiałają – kwestie te reguluje art. 6 dotycZący wymogów w Zakresie wiedZy fachowej, 
nieZależności i beZstronności;  

•  prZejrZystości funkcjonowania podmiotów ADR – art. 7 dyrektywy ADR; 

• skutecZności postępowań ADR – art. 8 dyrektywy ADR; 

• innych wymogów uregulowanych w art. 9-12 dyrektywy ADR (sprawiedliwe 
traktowanie, dobrowolność, legalność, termin prZedawnienia).  

SZcZegółowe roZwiąZania dotycZące ww. wymogów Znajdują się w dalsZej cZęści projektu 
Założeń  (patrZ punkt 2.3.1.3).  

Ad c) - postępowanie prowadzone przez podmioty ADR 

Postępowanie ADR musi być prowadZone prZeZ podmioty ADR w roZumieniu dyrektywy 
ADR (patrZ definicja podmiotu ADR)..  

Wobec powyżsZego, uwZględniając wnioski Z analiZy posZcZególnych elementów 
składających się na definicję postępowania ADR (tj. pkt. a, b i c), w ustawie implementującej 
proponuje się wprowadZenie pojęcia „poZasądowe roZwiąZywanie sporów konsumenckich” 
definiowanego, jako poZasądowe roZwiąZywanie sporów wynikających Z umów sprZedaży 
oraZ innych umów Zawieranych Z konsumentami, których roZwiąZanie może nastąpić w 
drodZe interwencji podmiotu wpisanego do rejestru podmiotów uprawionych do 
poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich, poprZeZ proponowanie roZwiąZania 
sporu, narZucenie roZwiąZania sporu (roZstrZygnięcie) lub doprowadZenie do Zbliżenia 
stanowisk stron w celu roZwiąZania sporu.  

OdnosZąc się do form ww. interwencji należy wyjaśnić, iż „proponowanie roZwiąZania sporu” 
oraZ „doprowadZenie do Zbliżenia stanowisk stron w celu roZwiąZania sporu” stanowią 
podobne  do siebie techniki roZwiąZywania sporów. Ich odpowiednikiem (w Zakresie metody 
dZiałania podmiotu ADR, a nie ZnacZenia prawnego) są odpowiednio: koncyliacja (dla metod 
ZwiąZanych Z proponowaniem roZwiąZania) oraZ mediacja (dla metod dotycZących 
doprowadZenia do Zbliżenia stanowisk stron w celu roZwiąZania sporu).     

RoZróżnienie tych terminów jest możliwe prZeZ określenie Zakresu i charakteru aktywności 
podmiotu poZasądowo roZwiąZującego spory konsumenckie. W prZypadku dZiałań 
ZmierZających do doprowadZenia do Zbliżenia stanowisk stron w celu roZwiąZania sporu, 
podmiot ADR ma Za Zadanie pomóc stronom osiągnąć Zgodę, międZy innymi poprZeZ 
wyjaśnienie racji, analiZę interesów oraZ pomoc w wypracowaniu roZwiąZania. W dyrektywie 
ADR użyte Zostało pojęcie „doprowadZenie do spotkania stron w celu roZwiąZania sporu”. 
Niemniej ta forma dZiałania,  nie jest ogranicZona  tylko do beZpośredniego, fiZycZnego 
spotkania stron. Zbliżenie stanowisk może  polegać również na pośrednicZeniu w wymianie 
argumentacji. Podmiot ADR stosujący tą metodę może stanowić pewną platformę 
pośrednicZącą w nawiąZaniu kontaktu i wymianie argumentów pomiędZy stronami i na tym 
ZakońcZyć swoją procedurę.  

W prZypadku metody polegającej na „proponowaniu roZwiąZania”, podmiot ADR podejmuje, 
Zwykle po wcZeśniejsZych dZiałaniach opisanych powyżej, próbę prZedstawienia propoZycji 
roZwiąZania sporu. Jest to pójście krok dalej w stosunku do opisanej wcZeśniej metody 
Zbliżania stanowisk. DZiałanie podmiotu ADR, polegające na Zbadaniu sprawy i 
prZedstawieniu alternatyw, koresponduje Z podejmowaniem decyZji prZeZ arbitra (w 
postępowaniu arbitrażowym/polubownym w ramach procedury sądu polubownego). Jednak 
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wybór i akceptacja roZwiąZania, Zgodnie Z Zasadami trybu mediacyjno-koncyliacyjnego, 
poZostaje wyłącZnym uprawnieniem stron. PowyżsZe roZróżnienie nie ma dużego ZnacZenia 
w wymiarZe praktycZnym Ze wZględu na elastycZność i brak sformaliZowania obu procedur. 
Interwencja w formie ”proponowania roZwiąZania” w prZedstawionym ujęciu, może być 
potraktowana jako etap metody polegającej na Zbliżaniu stanowisk stron, w którym podmiot 
ADR, widZąc niepowodZenia w prowadZonych roZmowach, sam proponuje im konkretne 
roZwiąZanie.  

TrZecią wskaZaną w definicji formą jest „narZucanie roZwiąZania sporu”. Jest to najbardZiej 
sformaliZowana metoda, gdyż w najwięksZym stopniu wiąże strony poprZeZ ich dZiałania 
według Z góry prZewidZianych procedur, a także wiąże strony w prZypadku wydania 
orZecZenia (Z wyjątkiem konsumenta, który może nie ZgodZić się na takie orZecZenie). Jest 
ona bardZo Zbliżona do metody polubownego roZwiąZywania sporu uregulowanej w Kodeksie 
postępowania cywilnego.  

Forma postępowania oferowanego prZe podmiot ADR może również być połącZeniem dwu 
lub więcej form interwencji, opisanych powyżej.  

Należy podkreślić, iż Zakres definicji poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich 
w projektowanej ustawie nie może Zamykać drogi do stosowania innych metod 
poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich lub stosowana procedur hybrydowych, 
miesZających różne techniki interwencji podmiotu ADR. Dlatego też wydaje się, że w 
Zakresie techniki legislacyjnej właściwym  będZie określenie  Zakresu definicji  poprZeZ 
odejście od wprowadZania trybów naZwanych dla scharakteryZowania postępowań, o których 
mowa w ustawie, posługując się formułą  opisową, jak to ma miejsce w dyrektywie ADR. 

Mediacja a ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich  

Wątkiem, którego nie sposób pominąć prZy analiZie trybów postępowania w sprawie 
poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich, jest kwestia ogólnego usytuowania 
instytucji mediacji w prawie polskim. Pojęciem „mediacja”, „postępowanie mediacyjne”, 
„dZiałania mediacyjne”, posługują się np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, 
ustawa Z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. DZ. U. Z 2009 r. Nr 151, 
poZ. 1219, Z późn. Zm. - por. art. 3, art. 3636), ustawa Z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (DZ. U. Z 2004 r. Nr 171, poZ. 1800, Z późn. Zm.- por. art. 10937). O ile 
regulacje kodeksowe są Ze sobą ZharmoniZowane, o tyle już mediacja, o której mowa we 
wskaZanych ustawach nie jest tożsama Z instytucją mediacji, o której mowa w regulacjach 
kodeksowych. Wydaje się, że kwestia ta wymaga uporZądkowania. Zgodnie bowiem Z 
Zasadami techniki prawodawcZej do oZnacZenia jednakowych pojęć używa się jednakowych 
określeń, a różnych pojęć nie oZnacZa się tymi samymi określeniami. Z kolei w ustawie 
należy posługiwać się określeniami, które Zostały użyte w ustawie podstawowej dla danej 
dZiedZiny spraw, w sZcZególności w ustawie określanej jako "kodeks" lub "prawo".38 

                                                 
36 Zgodnie Z art. 3 ust. 1 pkt 3 do Zadań Inspekcji należy: 
(…) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów; 
Z kolei Zgodnie Z art. 36 ust. 1. Jeżeli prZemawia Za tym charakter sprawy, wojewódZki inspektor podejmuje 
dZiałania mediacyjne w celu polubownego ZakońcZenia sporu cywilnoprawnego międZy konsumentem a 
prZedsiębiorcą. 
37 Art. 109 ust. 1. Spór cywilnoprawny międZy konsumentem a dostawcą publicZnie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych może być ZakońcZony polubownie w drodZe postępowania mediacyjnego. 
ust. 2. Postępowanie mediacyjne prowadZi PreZes UKE na wniosek konsumenta lub Z urZędu, jeżeli wymaga 
tego ochrona interesu konsumenta. 
38 Por. § 9 i § 10 RoZporZądZenia PreZesa Rady Ministrów Z dnia 20 cZerwca 2002 r. w sprawie „Zasad Techniki 
PrawodawcZej” (DZ. U. Nr 100, poZ. 908). 
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(roZwiąZania sZcZegółowe w tym Zakresie Zostały prZedstawione w pkt. 2.6. PrZepisy 
Zmieniające niniejsZych Założeń).  

Podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich  

Zgodnie Z definicją prZyjętą w art. 4 ust. 1 lit. h) „podmiot ADR” oznacza każdy podmiot, bez 
względu na nadaną mu lub używaną w stosunku do niego nazwę, utworzony na stałe i 

oferujący rozstrzygnięcie sporu w ramach postępowania ADR, umieszczony w wykazie 

zgodnie z art. 20 ust. 2. 

AnaliZa posZcZególnych elementów definicji podmiotu ADR, wskaZuje, iż podmiotem ADR 
może być: 

• każdy podmiot beZ wZględu na jego naZwę 

Podmiotem ADR mogą być organy administracji, komisje skargowe, fundacje, 
stowarZysZenia, a także osoby fiZycZne. Dyrektywa ADR wyraźnie wyłącZa jedynie 
możliwość tworZenia podmiotów ADR prZeZ posZcZególnych prZedsiębiorców. Nie ma 
ZnacZenia, jakie jest źródło finansowania takiego podmiotu. Istotne jest wyłącZnie, aby 
spełniał warunki wskaZane w dyrektywie.   

• cechujący się stałością funkcjonowania 

Zgodnie Z motywem 20 preambuły dyrektywy ADR, podmioty ADR mają wysoce 
Zróżnicowany charakter, Zarówno w skali całej Unii, jak i w posZcZególnych państwach 
cZłonkowskich. BeZ wZględu na powyżsZe dyrektywa ADR kładZie nacisk na to, aby definicją 
podmiotu ADR objęte Zostały wyłącZnie te, które Zostały utworZone na stałe. Dyrektywa 
ADR wyraźnie stanowi, iż nie należy uZnawać Za postępowanie ADR postępowania 
poZasądowego na podstawie procedury utworZonej doraźnie dla pojedyncZego sporu międZy 
konsumentem a prZedsiębiorcą. PowyżsZe należy roZpatrywać w dwóch aspektach tZn. ZakaZu 
ustanawiania procedury ad hoc do już dZiałającego podmiotu, który Został notyfikowany do 
KE, jak i do procedury utworZonej dla podmiotu, który powstał ad hoc, dla roZstrZygnięcia 
konkretnego sporu. Kwestia stałości odnosi się więc do podmiotów, jak i do stosowanych 
prZeZ nie procedur.  

• roZstrZygający spory w ramach postępowania ADR 

DotycZy to każdej formy interwencji w ramach poZasądowego roZwiąZywania sporów 
konsumenckich.    

• podmiot będący notyfikowanym podmiotem ADR Zgodnie Z art. 20 ust. 2 dyrektywy 
ADR  

Podmiotem ADR mogą być tylko takie podmioty Zajmujące się alternatywnym sposobem 
roZstrZygania sporów konsumenckich, które: 

- na podstawie art. 19 ust. 1 dyrektywy ADR dokonały ZgłosZenia do organu właściwego (w 
roZumieniu art. 18 dyrektywy ADR) Zamiar pełnienia roli podmiotu ADR;  

- prZesZły stosowną weryfikację pod kątem stosowanej prZeZ nie procedury postępowania 
ADR oraZ innych wymogów w Zakresie funkcjonowania podmiotu ADR oraZ 

- Zostały umiesZcZone w wykaZie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 dyrektywy ADR 
prZekaZanym do KE.  

PowyżsZe oZnacZa, iż w każdym państwie mogą funkcjonować podmioty roZstrZygające w 
sposób alternatywny spory konsumenckie, których procedury byłyby Zgodne Z wymogami 
dyrektywy, ale które nie byłyby notyfikowane. Takie podmioty, pomimo spełnienia prZeZ nie  
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standardów jakościowych nie będZie można uZnać Za podmioty ADR w roZumieniu ustawy. 
Należy bowiem podkreślić, iż ZgłosZenie danego podmiotu do wykaZu jest wyłącZnie 
uprawnieniem danego podmiotu a nie jego obowiąZkiem.  

Ze wZględu na powyżsZe, np. w obecnym stanie prawnym, Za podmiot ADR nie mogą być 
uZnawani mediatorZy wpisani na listę mediatorów dZiałającą prZy sądach okręgowych na 
podstawie art. 183(2) ust. 3 k.p.c.  

Ze wZględu jednak na cel dyrektywy ADR (w sZcZególności art. 1 i 5) publicZne podmioty 
ADR w Polsce będą miały obowiąZek spełnić wymogi dyrektywy ADR i dokonać 
odpowiedniego ZgłosZenia do wykaZu. Tylko bowiem takie roZwiąZanie Zapewni wypełnienie 
obowiąZku nałożonego na państwa cZłonkowskie  polegającego na utworZenia systemu ADR, 
który obejmie swym Zakresem wsZystkie sektory rynku, będZie poZbawiony luk oraZ Zapewni 
dostępność podmiotów ADR na obsZarZe całego kraju.    

UwZględniając powyżsZe w ustawie implementujące należy wprowadZić pojęcie „podmiotu 
uprawnionego do poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich” definiowanego jako 
osoba fiZycZna, osoba prawna albo organ administracji publicZnej lub inny podmiot 
finansowany Ze środków publicZnych, który Został wpisany do rejestru podmiotów 
poZasądowo roZwiąZujących spory konsumenckie.  

Organ właściwy 

Zgodnie Z art. 4 ust. 1 pkt i) dyrektywy ADR, „organem właściwym” może być każdy organ 
publiczny ustanowiony na szczeblu krajowym, regionalnym  lub lokalnym wyznaczony przez 

państwo członkowskie do celów niniejszej dyrektywy.  

Zadania oraZ tryb dZiałania organu właściwego będą określone w ustawie. Wobec tego, w 
ustawie proponuje się wprowadZenie pojęcie organu właściwego w Zakresie poZasądowego 
roZwiąZywania sporów konsumenckich definiowanego, jako wyZnacZony organ administracji 
publicZnej właściwy w sprawach wskaZanych w ustawie.     

2.3 Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich  

2.3.1 Wszczęcie i zasady postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich  

Jednym Z klucZowych dla całej dyrektywy ADR jest jej art. 5, w którym to ustawodawca UE 
wprowadZa obowiąZek utworZenia systemu ADR i jednocZeśnie tworZy ramy prawne dla tego 
systemu.  

Zgodnie Z art. 5 ust. 1 dyrektywy ADR obowiąZkiem państwa cZłonkowskiego jest 
Zapewnienie konsumentom możliwości poZasądowego roZstrZygania sporów dotycZących 
prZedsiębiorcy mającego siedZibę na terytorium danego państwa. System powinien mieć 
charakter całościowy, Zapewniać pełny Zasięg horyZontalny i być wolny od luk.  

System ten powinien obejmować wsZystkich prZedsiębiorców Za wyjątkiem tych dZiałających 
w sektorach, które expressis verbis wyłącZone są Z dyrektywy, tj.  

- usług niemających charakteru gospodarcZego świadcZonych w interesie ogólnym,  

- usług Zdrowotnych świadcZonych prZeZ pracowników ochrony Zdrowia pacjentom w 
celu oceny, utrZymania lub poprawy ich stanu Zdrowia, łącZnie Z prZepisywaniem, 
wydawaniem i udostępnianiem produktów lecZnicZych oraZ wyrobów medycZnych, 

- publicZnych instytucji świadcZących usługi w Zakresie ksZtałcenia ustawicZnego lub 
sZkolnictwa wyżsZego (patrZ art. 2 ust. 2 dyrektywy ADR).  
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Ponadto, system ma umożliwić roZwiąZywanie sporów konsumentom miesZkającym na 
obsZarZe całego kraju, a więc powinien Zapewniać pełny Zakres geograficZny.  

UwZględniając wymogi koniecZne dyrektywy, w sZcZególności Zachowanie prZeZ podmioty 
ADR Zasad beZstronności, nieZależności i legalności, państwa cZłonkowskie samodZielnie 
podejmują decyZję o ostatecZnym ksZtałcie sytemu krajowego ADR. Dyrektywa poZostawia 
swobodę w Zakresie wyboru cZy system powinien opierać się na podmiotach ADR 
ogranicZonych swym dZiałaniem do posZcZególnych sektorów rynku, cZy też Zakres dZiałania 
tych podmiotów ma być horyZontalny, tj. obejmować różne branże i różne spory. 
Ewentualnie, cZy system ma posiadać cechy obu tych modeli (model miesZany). Podobnie, 
swoboda w tym Zakresie dotycZy również źródeł finansowania – mogą to być środki 
publicZne, prywatne lub uwZględniać oba źródła finansowania. Dodatkowo, Zgodnie Z art. 5 
ust. 3 dyrektywy ADR, państwa cZłonkowskie mogą również wypełnić swój obowiąZek, 
korZystając Z podmiotów ADR mających siedZibę w innych państwie cZłonkowskim lub 
regionalnych, transgranicZnych lub ogólnoeuropejskich podmiotów roZstrZygania sporów, w 
prZypadku gdy prZedsiębiorcy Z różnych państw cZłonkowskich są objęci Zakresem dZiałania 
tego samego podmiotu ADR.  

Ustawodawca UE wprowadZa pewne wskaZówki dla państwa cZłonkowskiego odnośnie ram, 
w których powinien dZiałać system ADR39, a mianowicie:  

• państwa cZłonkowskie mogą wykorZystać już istniejące, podmioty ADR i w raZie 
potrZeby dostosować ich Zakres kompetencji do wymogów dyrektywy;  

• dyrektywa nie powinna uniemożliwiać funkcjonowania istniejących już podmiotów 
roZstrZygania sporów dZiałających w państwach cZłonkowskich w ramach krajowych 
organów ochrony konsumentów, w których roZstrZyganiem sporów Zajmują się 
urZędnicy państwowi.  

• państwa cZłonkowskie nie są ZobowiąZane do utworZenia specjalnego podmiotu ADR 
w każdym sektorZe rynku;  

• w stosownych prZypadkach, w celu Zapewnienia pełnego pokrycia sektorowego i 
geograficZnego, państwa cZłonkowskie powinny mieć możliwość utworZenia 
uZupełniającego podmiotu ADR, który będZie mógł Zajmować się sporami, w 
odniesieniu do których nie jest właściwy żaden konkretny podmiot ADR. Dodatkowe 
podmioty ADR mają stanowić ZabeZpiecZenie dla konsumentów i prZedsiębiorców 
poprZeZ wyeliminowanie luk w dostępie do podmiotów ADR (patrZ art. 5 ust. 3 Zd. 1 
dyrektywy ADR). 

• państwa cZłonkowskie mogą wypełnić obowiąZek Z art. 5 ust. 1 dyrektywy ADR 
poprZeZ wskaZanie podmiotów ADR mających siedZibę w innym państwie 
cZłonkowskim lub podmiotów regionalnych, transgranicZnych lub 
ogólnoeuropejskich, jeżeli prZedsiębiorcy Z różnych państw cZłonkowskich podlegają 
temu samemu podmiotowi ADR. JednocZeśnie dyrektywa ADR wyraźnie wskaZuje 
(Zarówno w art. 5 ust. 3 jak i w motywie 26), iż taki wybór dokonany prZeZ państwo 
cZłonkowskie, poZostaje beZ usZcZerbku dla jego odpowiedZialności w Zakresie 
Zagwarantowania pełnego Zasięgu geograficZnego i dostępu do podmiotów ADR 
(patrZ art. 5 ust. 3 Zd. 2 dyrektywy ADR). Ratio legis prZepisu jest, jak wskaZuje 
motyw 26 preambuły dyrektywy ADR, poprawienie Zasięgu geograficZnego ADR i 
dostępu konsumentów do ADR w całej UE. Dlatego też, Zgodnie Z wolą ustawodawcy 

                                                 
39 Por. motyw 24 preambuły dyrektywy  ADR 
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UE prZedsiębiorcy mający siedZibę w danym państwie cZłonkowskim mogą podlegać 
podmiotowi ADR ZlokaliZowanemu w innym państwie cZłonkowskim.  

• w sytuacji kiedy podmiot ADR Zajmujący się sporami w danej branży jest właściwy 
dla prZedsiębiorcy Z danej branży a tenże prZedsiębiorca nie jest cZłonkiem organiZacji 
branżowej prowadZącej lub finansującej podmiot ADR, prZyjmuje się, że państwo 
cZłonkowskie wypełniło obowiąZek wynikający Z dyrektywy również w stosunku do 
tego prZedsiębiorcy (patrZ art. 5 ust. 7 dyrektywy ADR). 

• dyrektywa wprowadZa również pewną swobodę, co do wyboru prZeZ państwa 
cZłonkowskie sposobu dZiałania podmiotów ADR. Emanacją tej Zasady jest 
umożliwienie państwom cZłonkowskim utrZymania lub wprowadZenia 
ustawodawstwa dotycZącego poZasądowego roZstrZygania sporów konsumenckich 
dotycZących ZobowiąZań umownych, o ile jest ono Zgodne Z wymogami Zawartymi w 
dyrektywie.40 Państwa cZłonkowskie mają również możliwość utrZymania lub 
wprowadZenia tZw. Zbiorowych postępowań ADR41.  

Implementacja art. 5 ust. 1 dyrektywy ADR wymaga od ustawodawcy krajowego podjęcia 
dZiałań o charakterZe stricte instytucjonalnym oraZ wprowadZenia roZwiąZań o charakterZe 
materialno – prawnym. 

2.3.1.1 Rozwiązania instytucjonalne 

W Zakresie instytucjonalnym opcją rekomendowaną jest wariant implementacji art. 5 
dyrektywy ADR oparty na podejściu miesZanym, w którym istnieją obok siebie Zarówno 
podmioty ADR niepublicZne, jak i publicZne. Podmioty te mogą współpracować i wZajemnie 
się uZupełniać tworZąc spójną i funkcjonalną strukturę. Struktura ta Z kolei jest fundamentem 
konsumenckiego systemu ADR (sZcZegóły prZyjętego modelu Zostały opisane w pkt 1.3. 
projektu Założeń do ustawy). 

W świetle obowiąZku prawidłowej implementacji do polskiego porZądku prawnego 
wątpliwości rodZi brZmienie art. 5 ust. 2 Zdanie drugie dyrektywy ADR. Interpretacja 
prZepisu może bowiem prowadZić do dwojakich wniosków w Zakresie oceny cZy państwo 
cZłonkowskie wypełniło obowiąZek Zapewnienia pełnego Zasięgu ADR. Powstaje pytanie - 
cZy Zatem dla wypełnienia obowiąZku wystarcZy, by państwo cZłonkowskie wskaZało 
odpowiedni podmiot ADR w innym państwie cZłonkowskim? CZy też dla wypełnienia 
obowiąZku państwo cZłonkowskie, nieZależnie od wskaZania podmiotu w innym państwie 
cZłonkowskim, jest Zobligowane Zapewnić dodatkowo dostęp do właściwego podmiotu ADR 
ZlokaliZowanego na własnym terytorium? NieZależnie od prZedłożonych wątpliwości, już na 
tym etapie należy wskaZać, iż jeżeli właściwa jest interpretacja pierwsZa, to skorZystanie Z tej 
opcji prZeZ Polskę, jakkolwiek będące na poZór pewnym ułatwieniem, ZwiąZane jest 
immanentnie Z ryZykiem Zachwiania stabilności systemu ADR. W prZypadku bowiem, w 
którym ADR ZagranicZny prZestanie istnieć lub spełniać prZesłanki, o których mowa w 
dyrektywie, na państwie cZłonkowskim będZie spocZywał obowiąZek Zapełnienia luki w 
systemie, co w praktyce oZnacZa koniecZność Zastąpienia tego podmiotu - innym podmiotem 
ADR. RoZwiąZanie takie może powodować również potrZebę cZęstych Zmian w prawie, co 
budZi wątpliwości w świetle Zasady jego pewności. Istotnym jest także aspekt praktycZny 
tego roZwiąZania w postaci ogranicZonej dostępności takiego podmiotu dla polskich 
konsumentów. Wobec opisanych wątpliwości, ustawodawca nie powinien skorZystać Z 
opisanej opcji prZewidZianej dyrektywą. 

                                                 
40 Por. motyw 25 preambuły dyrektywy ADR 
41 Por. motyw 27 preambuły dyrektywy ADR 
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2.3.1.2 Rozwiązania o charakterze materialno – prawnym 

W Zakresie materialnym, do ustawy należy wprowadZić prZepis statuujący podstawę 
normatywną na podstawie której konsument będZie miał prawo poddać spór objęty ustawą, a 
dotycZący prZedsiębiorcy mającego siedZibę na terytorium RZecZypospolitej Polskiej, pod 
roZstrZygnięcie podmiotu ADR (podmiotu uprawnionego do poZasądowego roZwiąZywania 
sporów konsumenckich) ustanowionego na Zasadach określonych w ustawie. 

Miejsce siedZiby prZedsiębiorcy ustalane będZie według następujących Zasad: 

-  jeżeli prZedsiębiorca jest osobą fiZycZną miejscem jego siedZiby jest miejsce 
prowadZenia dZiałalności; 

-  jeżeli prZedsiębiorca jest osobą prawną lub inną jednostką organiZacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której ustawa nadaje Zdolność prawną, miejscem jego siedZiby jest 
miejscowość, w której Znajduje się siedZiba statutowa, organ ZarZądZający lub miejsce 
prowadZenia dZiałalności, w sZcZególności oddZiał, agencja lub inny Zakład. 

Zgodnie Z art. 4 ust. 2 dyrektywy ADR, siedziba przedsiębiorcy Znajduje się:  

-  jeśli prZedsiębiorca jest osobą fiZycZną - tam, gdZie Znajduje się jego miejsce 
prowadZenia dZiałalności, 

- jeśli prZedsiębiorca jest spółką lub inną osobą prawną lub stowarZysZeniem osób 
fiZycZnych lub prawnych - tam, gdZie Znajduje się jego siedZiba statutowa, główny 
organ ZarZądZający lub miejsce prowadZenia dZiałalności, w tym oddZiał, agencja lub 
inny Zakład. 

Zawarta w dyrektywie ADR definicja siedZiby prZedsiębiorcy jest definicją sZeroką, 
uwZględniającą elementy wynikające Z transgranicZnej dZiałalności prZedsiębiorców. 
Definicja siedZiby prZedsiębiorcy jest Zbieżna Z definicjami funkcjonującymi w polskim 
porZądku prawnym, w sZcZególności Z art. 41 k.c., który wskazuje, że jeżeli ustawa lub oparty 
na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma 

siedzibę jej organ zarządzający, acZkolwiek Zawarta w dyrektywie ADR definicja jest 
roZsZerZona w stosunku do ujęcia kodeksowego o agencję i Zakład, co Zostało ZacZerpnięte Z 
RoZporZądZenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 Z dnia 17 cZerwca 2008 
r. w sprawie prawa właściwego dla ZobowiąZań umownych (RZym I) oraZ RoZporZądZenia 
Rady (WE) nr 44/2001 Z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uZnawania orZecZeń 
sądowych oraZ ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I), które 
wskaZują, iż w razie zawarcia umowy w ramach działalności filii, agencji lub innego oddziału 
lub gdy na mocy umowy spełnienie świadczenia należy do obowiązków takiej filii, agencji lub 

oddziału, za miejsce zwykłego pobytu uznaje się miejsce siedziby tej filii, agencji lub oddziału.  

W polskim porZądku prawnym prZedsiębiorcy mogą być osobami fiZycZnymi, osobami 
prawnymi oraZ innymi jednostkami organiZacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, 
którym ustawa nadaje Zdolność prawną (art. 431 k.c.). Definicja prZedsiębiorcy w roZumieniu 
prZepisów Kodeksu cywilnego obejmuje swoim Zakresem wsZystkie podmioty wymienione w 
art. 4 ust. 2 tiret 2 dyrektywy ADR tj. spółki, osoby prawne i stowarZysZenia. Należy mieć na 
uwadZe, iż spółki w polskim porZądku prawnym są albo osobami prawnymi, albo innymi 
jednostkami organiZacyjnymi określonymi w art. 331 k.c.. Co Za tym idZie, pojęcie spółki jest 
konsumowane prZeZ oba pojęcia. Wobec tego, definicję siedZiby prZedsiębiorcy użytą we 
wspomnianym prZepisie Dyrektywy ADR należy dostosować do polskiego porZądku 
prawnego i posłużyć się polskimi pojęciami osoby prawnej i innej jednostki organiZacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje Zdolność prawną. 
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Celem dyrektywy ADR było objęcie pojęciem „siedZiby prZedsiębiorcy” wsZelkich form 
prowadZenia dZiałalności gospodarcZej, nieZależnie od naZwy, o cZym może świadcZyć 
użycie w wersji anglojęZycZnej sformułowania „or any other establishment”. 

Nie należy wprowadZać odrębnej definicji siedZiby prZedsiębiorcy do Zakresu definicyjnego 
ustawy o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich a uwZględnić racZej tą 
regulację dyrektywy w sposób Zaproponowany powyżej. 

Tak jak wyjaśniono powyżej, ogólną Zasadą powinno być roZwiąZanie prZyZnające prawo do 
wsZcZęcia postępowania w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich, 
konsumentowi. 

Niemniej jednak, Zagadnienie podmiotów uprawnionych do wsZcZynania postępowań w 
ramach procedury ADR powinna być także roZpatrywana łącZnie Z Zakresem wskaZanym w 
roZporZądZeniu ODR. Zgodnie Z art. 2 ust. 2 roZporZądZenia ODR niniejsze rozporządzenie 
ma zastosowanie do określonego w ust. 1 pozasądowego rozstrzygania sporów

42
, które są 

wszczynane przez przedsiębiorców przeciwko konsumentom, w zakresie, w jakim 

ustawodawstwo państwa członkowskiego zwykłego pobytu konsumenta pozwala na 

rozstrzyganie takich sporów poprzez interwencję podmiotu ADR. Takie roZwiąZanie Zostało 
prZewidZiane Ze wZględu na fakt, iż już w momencie prac nad ww. aktami prawnymi istniały 
podmioty ADR, które roZwiąZywały spory wynikające Z umów konsumenckich inicjowane 
prZeZ prZedsiębiorców. UtworZona na podstawie roZporZądZenia ODR platforma cyfrowa 
natomiast miała Zapewniać gotowość roZpatrywania wsZelkiego rodZaju sporów 
konsumenckich (wynikających Z umów Zawieranych na odległość) nieZależnie od podmiotu 
inicjującego jego roZpatrZenie.43  

Należy podkreślić, iż w Polsce już obecnie istnieją podmioty ADR, które umożliwiają 
roZwiąZywanie sporów inicjowanych prZeZ prZedsiębiorców44. Ponadto, biorąc pod uwagę 

                                                 
42 Definicja obejmuje ten sam rodZaj sporów konsumenckich jak w prZypadku dyrektywy ADR, niemniej 
ogranicZony do tych wynikających Z umów Zawieranych prZeZ internet: Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z 

internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi 

w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii; rozstrzyganie takie odbywa się poprzez interwencję 

podmiotu ADR wpisanego do wykazu zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy 2013/11/UE i obejmuje wykorzystanie 

platformy ODR. 
43 Dyrektywa ADR wraZ Z roZporZądZeniem ODR tworZą pakiet legislacyjny. Zakres prZedmiotowy i 
podmiotowy obu aktów prawnych powinien być spójny. Tak też Zakładały wersje pierwotne obu aktów 
prawnych. Niestety w trakcie procesu negocjacyjnego, ZwłasZcZa w wyniku prac Parlamentu Europejskiego, 
dosZło do roZbieżności Zakresów. OstatecZnie roZporZądZenie ODR ma charakter sZersZy w Zakresie 
podmiotowym i obejmuje również spory wsZcZynane prZeZ prZedsiębiorców prZeciwko konsumentom (por. art. 
1 ust. 2), podcZas gdy dyrektywa ADR wyraźnie takie spory wyłącZa (por. art. 2 ust. 2 lit. g). Z kolei Zgodnie Z 
art. 5 ust. 2 pkt e) dyrektywy ADR, państwa cZłonkowskie są ZobowiąZane Zapewnić, aby podmioty ADR 
Zajmowały się roZpatrywaniem krajowych i transgranicZnych sporów objętych roZporZądZeniem ODR. 
Dodatkowo, Zgodnie Z motywem 16 Zd. 4-5 preambuły dyrektywy ADR, o ile dyrektywa nie powinna mieć 
Zastosowania do skarg składanych prZeZ prZedsiębiorców prZeciwko konsumentom ani do sporów międZy 
prZedsiębiorcami to „nie powinna ona jednak uniemożliwiać państwom cZłonkowskim prZyjmowania lub 
utrZymywania w mocy prZepisów dotycZących procedur poZasądowego roZstrZygania takich sporów”. W tym 
Zakresie prZepisy na pierwsZy rZut oka wydają się niespójne. Usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wymaga 
dokonania analiZy prZepisów dotycZących Zakresu stosowania roZporZądZenia ODR. Wykładnia art. 2 
roZporZądZenia ODR prowadZi do wniosków, iż państwa cZłonkowskie są ZobowiąZane Zapewnić roZpatrywanie 
sporów wsZcZynanych prZeZ prZedsiębiorcę prZeciwko konsumentom, ale tylko wtedy kiedy ustawodawstwo 
tego państwa prZewiduje, że podmioty ADR już Zajmują się roZstrZyganiem tego rodZaju sporów (por. art. 2 ust. 
2 roZporZądZenia). W poZostałym Zakresie państwo cZłonkowskie nie jest ZobowiąZane do Zagwarantowania 
wprowadZenia tego typu roZwiąZań (por. art. 2 ust. 4 roZporZądZenia). DecyZja w tym Zakresie Została 
poZostawiona państwu cZłonkowskiemu. 
44 Centrum mediacji i arbitrażu prZy KNF 
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fakt, iż projektowany w Polsce system ADR będZie miał charakter otwarty (tj. będZie 
umożliwiał prZystępowanie do niego nowym podmiotom tworZonym np. prZeZ organiZacje 
prZedsiębiorców, a także będZie umożliwiał Zmianę Zakresu dZiałania tego typu podmiotom), 
Zasadne jest prZewidZenie na etapie projektowanej ustawy możliwości istnienia podmiotów 
ADR, które obok roZwiąZywania sporów inicjowanych prZeZ konsumenta będą mogły 
roZpatrywać spory inicjowane prZeZ prZedsiębiorcę prZeciwko konsumentowi. RoZwiąZanie to 
może prZycZynić się do więksZej popularyZacji systemów poZasądowego roZwiąZywania 
sporów konsumenckich wśród prZedsiębiorców i cZynić cały system bardZiej funkcjonalny.  

W tym celu nowa ustawa powinna prZewidywać, iż podmiot ADR może również prowadZić 
postępowania w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich, w których 
stroną wnioskującą jest prZedsiębiorca. RoZwiąZanie to powinno mieć charakter ius 
dispositivum. OZnacZa to, że to od woli samego podmiotu ADR będZie Zależało cZy będZie 
Zajmował się tego typu postępowaniami, innymi słowy – cZy będZie prZyjmował wnioski o 
wsZcZęcie postępowania składane prZeZ prZedsiębiorców.  

WprowadZenie roZwiąZania umożliwiającego prZedsiębiorcom składanie wniosków o 
wsZcZęcie postępowania ADR wiąże się Z obowiąZkiem państwa cZłonkowskiego do 
poinformowania KE o istnieniu bądź nie takich regulacji wraZ Z wykaZem podmiotów, o 
którym mowa w art. 20 ust. 2 dyrektywy ADR (notyfikacja) i wskaZaniem podmiotów ADR 
Zajmujących się ewentualnie sporami wsZcZynanymi prZeZ prZedsiębiorców prZeciwko 
konsumentom (patrZ art. 2 ust. 3 roZporZądZenia ODR). Jest to de facto dodatkowy obowiąZek 
dla państwa cZłonkowskiego. 

2.3.1.3 Zasady postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich 

2.3.1.3.1 Zasada przejrzystości  

Art. 7 dyrektywy ADR wprowadZa wymóg prZejrZystości funkcjonowania podmiotów ADR, 
które powinny udostępniać stronom jasne i prZystępne informacje potrZebne im do podjęcia 
świadomej decyZji prZed Zaangażowaniem się w postępowanie ADR. Wymóg prZejrZystości 
spełniony ma być poprZeZ udostępnianie prZeZ podmioty ADR sZerokiego Zakresu informacji 
co najmniej na stronach internetowych danego podmiotu ADR (art. 7 ust. 1) oraZ 
sporZądZanie, a następnie udostępnianie co najmniej na stronach internetowych rocZnego 
sprawoZdania Z dZiałalności (art. 7 ust. 2). 

W ZwiąZku Z powyżsZym w ustawie należy ZobowiąZać podmioty ADR do udostępniania do 
wiadomości publicZnej informacji na temat: 

a) danych identyfikujących, w tym adresu pocZtowego oraZ adresu pocZty elektronicZnej;  

b) informacji o tym, że podmiot ADR Znajdują się w wykaZie podmiotów notyfikowanych;  

c) osób fiZycZnych odpowiedZialnych Za postępowanie ADR, sposobów ich wyZnacZania 
oraZ długości ich kadencji;  

d) w prZypadku, gdy osoby fiZycZne odpowiedZialne Za postępowanie ADR Zatrudnione są 
wyłącZnie prZeZ prZedsiębiorcę lub otrZymują wynagrodZenie wyłącZnie od tego 
prZedsiębiorcy – informacji dotycZących wiedZy specjalistycZnej, beZstronności 
i nieZawisłości tych osób;  

e) cZłonkostwa w sieciach podmiotów ADR ułatwiających roZwiąZywanie sporów 
transgranicZnych, jeżeli podmiot należy do takiej sieci;  
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f) Zakresu kognicji danego podmiotu ADR  [informacja o podmiotach, kategorii sporów 
i sektorach objętych właściwością danego podmiotu, Z uwZględnieniem wsZelkich 
progów, o ile Zostały prZeZ podmiot ustanowione]; 

g) procedur, które są stosowane prZeZ podmiot ADR w ramach roZwiąZywania sporów 
Z uwZględnieniem prZesłanek, na podstawie których podmiot może odmówić 
roZpatrywania danego sporu, Zgodnie Z prZepisami ustawy [odwołanie do odpowiednich 
prZepisów ustawy]; 

h) jęZyka lub jęZyków, w jakich można składać wnioski i w jakich prowadZone jest 
postępowanie w sprawie roZwiąZywania sporu;  

i) rodZajów norm, które mogą być podstawą roZwiąZania sporu (np. prZepisy prawne, 
Zasady słusZności, kodeksy dobrych praktyk);  

j) wstępnych wymogów, które strony musZą spełnić, aby postępowanie ADR mogło 
Zostać wsZcZęte, w tym wymogu podjęcia prZeZ konsumenta próby roZwiąZania 
problemu beZpośrednio Z prZedsiębiorcą;  

k) możliwości wycofania się prZeZ strony Z danego postępowania;  

l) wsZelkich kosZtów dla stron, ich wysokości oraZ Zasadach ich nalicZania, 

m) średniego cZasu trwania postępowania ADR;  

n) skutków prawnych danego sposobu ZakońcZenia postępowania, w tym konsekwencji 
nieZastosowania się do wiążącego roZstrZygnięcia, 

o) odsetka prZypadków Zastosowania się do reZultatu postępowań ADR, o ile jest on 
Znany.  

Informacje te podmioty ADR są ZobowiąZane udostępniać na swojej stronie internetowej oraZ 
Za pomocą wsZystkich innych środków, które uZnają Za stosowne, a na wniosek – na trwałym 
nośniku. Informacje te powinny być jasne i ZroZumiałe. 

Należy także nałożyć na podmioty ADR obowiąZek prZekaZywania do wiadomości publicZnej 
informacji na temat dZiałalności danego podmiotu w Zakresie sporów krajowych oraZ 
transgranicZnych. Informacje te powinny dotycZyć okresów rocZnych i Zawierać następujące 
dane: 

a) licZbę wniosków o roZstrZygnięcie sporów, które wpłynęły do podmiotu ADR oraZ ich 
prZedmiot (cZego wnioski dotycZyły); 

b) wsZelkich powtarZających się lub istotnych problemów, które występują cZęsto i 
prowadZą do sporów międZy konsumentami a prZedsiębiorcami; informacjom 
prZekaZywanym w tym Zakresie mogą towarZysZyć Zalecenia dotycZące unikania lub 
roZwiąZywania takich problemów w prZysZłości; 

c) odsetek sporów, których roZpatrZenia podmiot ADR odmówił, Zgodnie Z prZepisami 
ustawy [odwołanie do odpowiednich prZepisów ustawy], oraZ udZiał procentowy 
posZcZególnych rodZajów uZasadnień takiej odmowy,  

d) odsetek postępowań ADR, które prZerwano prZed osiągnięciem wyniku, a także – o ile 
są Znane – powody ich prZerwania;  

e) średni cZas roZwiąZywania prZedłożonych sporów;  

f) odsetek prZypadków Zastosowania się do reZultatu postępowań ADR, o ile jest on 
Znany;  
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g) informacje o współpracy podmiotów ADR w ramach sieci podmiotów ADR, która 
ułatwia roZstrZyganie sporów transgranicZnych, jeżeli podmiot należy do takiej sieci.   

Informacje te podmioty ADR są ZobowiąZane udostępniać na swojej stronie internetowej oraZ 
Za pomocą wsZystkich innych środków, które uZnają Za stosowne, a na wniosek – na trwałym 
nośniku. 

Art. 7 ust. 2 lit. d) dyrektywy ADR, Zgodnie Z którym sprawoZdanie w prZypadku 
postępowań, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a), tj. postępowań prowadZonych prZeZ 
prywatne podmioty ADR, powinno Zawierać również informacje dotycZące odsetka 
Zaproponowanych lub narZuconych roZstrZygnięć na korZyść konsumenta, na korZyść 
prZedsiębiorcy oraZ sporów roZstrZygniętych polubownie, nie wymaga implementacji w 
ZwiąZku Z wyłącZenie prywatnych podmiotów ADR spod regulacji ustawy implementującej 
dyrektywę ADR. Brak skorZystania prZeZ ustawodawcę polskiego45 Z opcji ukonstytuowania 
takiego podmiotu ADR, oZnacZa brak koniecZności implementacji tego prZepisu dyrektywy 
ADR. 

2.3.1.3.2 Zasada skuteczności 

Dyrektywa ADR w art. 8 wprowadZa wymóg skutecZności postępowań ADR.  

2.3.1.3.2.1. Postać postępowania 

Mając na uwadZe treść art. 8 lit. a) dyrektywy ADR, należy nałożyć na podmiot ADR 
obowiąZek umożliwienia prowadZenia postępowania w sprawie poZasądowego 
roZwiąZywania sporów konsumenckich również Za pomocą środków komunikacji 
elektronicZnej. Dostępność postępowania roZumieć należy jako gotowość Ze strony podmiotu 
ADR do prZyjęcia wniosku Złożonego w danej postaci (elektronicZnej lub nieelektronicZnej) i 
podjęcia dalsZych cZynności ZwiąZanych Z roZwiąZaniem danego sporu. Dostępność postaci 
postępowania nie może Zależeć od miejsca siedZiby lub ZamiesZkania stron. 

Ustawodawca unijny kładZie nacisk prZede wsZystkim na postępowanie elektronicZne − i tak, 
Zgodnie Z dyrektywą ADR, podmiot ADR musi być gotów prZyjąć wniosek konsumenta wraZ 
Z ZałącZnikami w postaci elektronicZnej oraZ umożliwić wymianę informacji międZy stronami 
Za pomocą środków elektronicZnych (art. 5 ust. 2 dyrektywy), strony Zaś powinny mieć 
możliwość podawania informacji i prZedstawiania dowodów beZ potrZeby fiZycZnej 
obecności (motyw 42 dyrektywy ADR). JednocZeśnie regulacje te nie wyklucZają możliwości 
prZeprowadZenia pewnych cZynności (np. dowodowych) w postaci nieelektronicZnej (np. 
oględZin towaru). CZynności te powinny być jednak łatwe do prZeprowadZenia beZ wZględu 
na siedZibę lub miejsce ZamiesZkania stron. 

2.3.1.3.2.2. Pomoc prawna 

KoniecZne jest również wprowadZenie do ustawy prZepisu umożliwiającego stronom 
ucZestnictwo w postępowaniu beZ obowiąZku korZystania Z pomocy prawnika lub doradcy 
prawnego (transpoZycja art. 8 lit. b dyrektywy ADR). W ramach postępowania strony nie 
mogą być jednak poZbawione prawa do Zasięgnięcia nieZależnej porady ani do bycia 
repreZentowanym lub wspieranym prZeZ stronę trZecią na dowolnym jego etapie. Dyrektywa 
dopusZcZa bowiem możliwość korZystania Z profesjonalnej pomocy prawnej. 

2.3.1.3.2.3. Koszty postępowania 

                                                 
45 Por. pkt. 2.1.3 pkt a Założeń 
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Jedną Z barier utrudniających dostęp do postępowań ADR są kosZty postępowania. 
OgranicZenia w tym Zakresie, uniemożliwiające podmiotom ADR wprowadZanie opłat 
i innych kosZtów w dowolnej wysokości, wprowadZa art. 8 lit. c) dyrektywy ADR.  

Mając na uwadZe powyżsZe, należy wprowadZić do ustawy prZepis stanowiący, że 
postępowanie ADR jest dla konsumentów nieodpłatne lub dostępne Za opłatą o nieZnacZnej 
wysokości.  

Art. 8 lit. c) dyrektywy ADR odnosi się prZede wsZystkim do opłaty wstępnej, uisZcZanej prZy 
inicjowaniu postępowania. PrZepis ten nie uniemożliwia jednak obciążenia konsumenta 
w toku postępowania ADR innymi kosZtami w sytuacji, gdy koniecZność ich poniesienia 
wynikać będZie Z dZiałań podjętych prZeZ konsumenta w toku postępowania (np. kosZt 
powołania biegłego). Za taką interpretacją prZemawia brZmienie art. 7 ust. 1 lit. l) dyrektywy 
ADR, który odnosi się do ewentualnych „kosZtów”, które mają ponieść strony, oraZ art. 19 
ust. lit. d) odnosZącego się do „opłat” pobieranych prZeZ podmioty ADR. W obydwu 
prZypadkach ustawodawca unijny posługuje się pojęciami w licZbie mnogiej, co sugeruje 
dopusZcZalność pobierania prZeZ podmiot ADR opłat wykracZających poZa opłatę wstępną. 
W prZypadku jednak obciążania konsumentów dodatkowymi kosZtami one także powinny 
Zostać ustalone na nieZnacZnym poZiomie. Zgodnie bowiem Z motywem 41 preambuły 
dyrektywy ADR, postępowanie ADR być dostępne, atrakcyjne i niedrogie dla konsumentów. 
JednocZeśnie należy Zauważyć, że dyrektywa nie reguluje kwestii ZwiąZanych Z kosZtami 
ponosZonymi prZeZ prZedsiębiorców ucZestnicZących w postępowaniu. W tym Zakresie 
podmioty ADR Zachowują więc dowolność. 

Dyrektywa ADR nie definiuje sformułowania „nieZnacZna wysokość” ani w żaden inny 
sposób nie określa wysokości dopusZcZalnej opłaty − ani wprost, ani prZeZ określenie jej 
górnego pułapu. Wysokość opłat wstępnych (i ewentualnie innych kosZtów postępowania) 
różnić może się w Zależności od posZcZególnych państw cZłonkowskich, w każdym bowiem 
wypadku powinna ona Zostać ustalona w odniesieniu do ekonomicZnej sytuacji konsumentów 
w posZcZególnym państwie cZłonkowskim. W sZcZególności wysokość opłaty wstępnej nie 
powinna być powiąZana Z kosZtami funkcjonowania danego podmiotu ADR, celem jej 
wprowadZenia nie jest bowiem pokrycie kosZtów systemu ADR, a ogranicZenie licZby 
wniosków o wsZcZęcie postępowania kierowanych prZeZ konsumentów pod wpływem 
impulsu, beZ poddania analiZie Zaistniałego stanu faktycZnego i prawnego.  

2.3.1.3.2.4. Obowiązek zawiadomienia stron  

Zgodnie Z art. 8 lit. d) dyrektywy ADR koniecZne jest ustanowienie prZepisu nakładającego 
na podmiot ADR, do którego wniesiono wniosek o wsZcZęcie postępowania, obowiąZek 
powiadomienia stron sporu o wniesionym wniosku nieZwłocZnie po otrZymaniu wsZystkich 
dokumentów Zawierających wymagane informacje dotycZące sprawy. Forma ww. 
powiadomienia powinna korespondować Z postacią postępowania – elektronicZną lub 
nieelektronicZną.  

2.3.1.3.2.5. Termin na zakończenie postępowania ADR 

Istotny dla skutecZności postępowania jest także cZas ZakońcZenia sprawy. Również w tym 
Zakresie ustawodawca unijny prZewidZiał ogranicZenie swobody dZiałania prZeZ podmioty 
ADR, określając w art. 8 lit. e) maksymalny termin na ZakońcZenie postępowania ADR.  

W ZwiąZku Z powyżsZym, w ustawie należy nałożyć na podmioty ADR obowiąZek 
ZakońcZenia postępowania w terminie 90 dni kalendarZowych od daty otrZymania prZeZ 
podmiot ADR kompletnego wniosku. W prZypadku wysoce Zawiłych sporów należy 
umożliwić podmiotowi ADR odpowiedZialnemu Za roZwiąZanie prZedłużenie terminu ponad 
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90 dni kalendarZowych. Strony powinny Zostać poinformowane o każdym tego typu 
prZedłużeniu oraZ o spodZiewanym cZasie, jaki będZie potrZebny do ZakońcZenia sporu.  

Termin 90-dniowy dotycZy wsZystkich postępowań, nieZależnie od ich postaci, a więc 
Zarówno elektronicZnych, jak i nieelektronicZnych. KoniecZność jego ewentualnego 
prZedłużenia każdoraZowo musi być roZpatrywana w kontekście okolicZności konkretnej 
sprawy. W sZcZególności nie jest możliwe prZyjęcie, że spory Z Zakresu danych branż, np. 
finansowej, ubeZpiecZeniowej, ZawsZe będą sporami Zawiłymi. Zgodnie Z motywem 40 
preambuły dyrektywy ADR, prZedłużenie terminu na ZakońcZenie postępowania może 
nastąpić w niektórych wyjątkowych prZypadkach o bardZo Złożonym charakterZe, w tym w 
prZypadkach, gdy jedna Ze stron Z uZasadnionych powodów nie może ucZestnicZyć w 
postępowaniu ADR. 

Istotny jest również moment, od którego licZyć należy bieg terminu na ZakońcZenie 
postępowania. Dyrektywa ADR określa tę chwilę na datę otrzymania przez podmiot ADR 
kompletnej skargi. PrZeZ „kompletną skargę” roZumieć należy wniosek o wsZcZęcie 
postępowania Zawierający całą istotną dotycZącą go dokumentację (Zgodnie Z motywem 40 
preambuły dyrektywy ADR), tj. dokumentację umożliwiającą podmiotowi ADR uZyskanie 
informacji nieZbędnych do podjęcia decyZji o prZyjęciu wniosku lub odmowie nadania mu 
dalsZego biegu oraZ do dalsZej analiZy okolicZności sprawy. W kontekście podmiotów ADR 
posiadających odrębną komórkę Zajmującą się obsługą biurową nie jest istotny moment 
prZekaZania sprawy konkretnej osobie fiZycZnej/składowi orZekającemu odpowiedZialnym Za 
postępowanie ADR, lecZ data doręcZenia podmiotowi ADR kompletnego wniosku o 
wsZcZęcie postępowania. Nie jest również możliwe prZyjęcie, że ww. termin biegnie dopiero 
od momentu uZyskania Zgody drugiej strony na ucZestnictwo w postępowaniu. 

2.3.1.3.3 Zasada sprawiedliwego traktowania 

Art. 9 dyrektywy ADR wprowadZa kolejną Zasadę, którą powinno spełniać postępowanie 
ADR. Jest to Zasada sprawiedliwego traktowania. Zasada ta materialiZuje się głównie poprZeZ 
sZeroko pojęte obowiąZki informacyjne nałożone na podmioty ADR, beneficjentem których 
są strony postępowania.   

WskaZane w dyrektywie ADR obowiąZki ZwiąZane są Z tZw. charakterem Zgody wyrażonej 
prZeZ strony postępowania prZed i w trakcie postępowania ADR. Podkreśla się, iż Zgoda musi 
być Zgodą wyraźną. Ratio legis prZepisu wydaje się być Zapewnienie pełnej świadomości 
stronom postępowania o warunkach i skutkach roZstrZygnięcia, któremu się poddają, a w 
stosunku do konsumenta wyklucZenie możliwości domniemywania takiej Zgody Z innych 
cZynności. MaterialiZacja tej Zasady następuje poprZeZ nałożenie na podmiot ADR 
stosownych obowiąZków. W konsekwencji podmiot ADR jest ZobowiąZany poinformować 
strony, Zanim ZgodZą się na Zaproponowane roZwiąZanie lub Zastosują się do niego, o prawie 
niewyrażenia Zgody na roZstrZygnięcie ADR lub Zastosowanie się do niego, o nieZależnym 
prawie dochodZenia rosZcZeń w postępowaniu sądowym, jak również o fakcie, iż 
Zaproponowane prZeZ ADR roZwiąZanie oparte na Zasadach słusZności może różnić się od 
wyroku sądowego opartego na prZepisach prawa.  

Art. 9 ust. 1 dyrektywy ADR obejmuje wszystkie rodzaje postępowań ADR. Zasady 
wynikające Z tego prZepisu powinny w polskim porZądku prawnym Zostać Zapewnione 
poprZeZ: 

- Zapewnienie stronom pełnego udZiału w postępowaniu ADR w sZcZególności, możliwości 
prZedstawienia stanowisk i dowodów własnych, jak też dostępu do argumentów, faktów, 
dowodów, dokumentów prZedstawionych prZeZ drugą stronę, wsZelkich oświadcZeń o opinii 
wydanych prZeZ ekspertów oraZ możliwość ustosunkowanie się do nich; 
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- obowiąZek poinformowania stron o możliwości skorZystania Z profesjonalnego 
pełnomocnika lub możliwości repreZentowania prZeZ stronę trZecią na dowolnym  etapie 
postępowania; 

- obowiąZek poinformowania stron o roZstrZygnięciu podmiotu ADR wraZ Z uZasadnieniem, 
na piśmie lub innym trwałym nośniku. 

Wymienione obowiąZki powinny mieć Zastosowanie do wsZystkich rodZajów postępowań 
ADR. 

Art. 9 ust. 2 dyrektywy ADR dotycZy tylko postępowań, których wynik opiera się na 
rozwiązaniu zaproponowanym. 

W prZypadku postępowań, których wynik opiera się na roZwiąZaniu Zaproponowanym Zasada 
sprawiedliwego traktowania powinna być w polskiej regulacji realiZowana poprZeZ 
wprowadZenie następujących obowiąZków.  

1. ObowiąZku Zapewnienia stronom możliwość wycofania się na dowolnym etapie Z 
postępowania ADR, jeżeli strony nie będą Zadowolone Ze skutecZności lub Z prZebiegu 
postępowania; informacje o tym prawie podmiot ADR ma obowiąZek prZekaZać 
stronom prZed roZpocZęciem postępowania. W sytuacji, w której w danym państwie 
cZłonkowskim obowiąZuje jakiekolwiek prawne ZobowiąZanie prZedsiębiorcy do 
udZiału w postępowaniu ADR, (np. instytucja tZw. domniemanej Zgody prZedsiębiorcy 
na postępowanie ADR) – prawo to powinno dotycZyć wyłącZnie konsumenta. 

2. ObowiąZku poinformowania stron postępowania, iż Zanim ZgodZą się na 
Zaproponowane roZwiąZanie lub Zastosują się do niego: 

- mogą nie ZgodZić się Z Zaproponowanym roZwiąZaniem lub nie Zastosować się do 
niego, 

- udZiał w postępowaniu nie wyklucZa możliwości dochodZenia rosZcZeń w 
postępowaniu sądowym, 

- Zaproponowane roZwiąZanie może różnić się od wyniku ustalonego prZeZ sąd na 
podstawie prZepisów prawa. 

3. ObowiąZku Zapewnienia, iż strony postępowania Zostaną poinformowane prZed 
udZieleniem Zgody na Zaproponowane roZwiąZanie lub Zanim Zastosują się do niego o 
skutkach prawnych Złożenia swojego oświadcZenia woli – tu wyrażenia Zgody.46  

ObowiąZku Zapewnienia stronom  roZsądnego cZas do namysłu – Zanim strony Złożą 
stosowne oświadcZenie woli w Zakresie wyrażenia Zgody na roZstrZygnięcie. 

Art. 9 ust. 3 dyrektywy ADR dotycZy sytuacji, w której prawo państwa cZłonkowskiego 
prZewiduje, iż wynik postępowania ADR jest wiążący dla prZedsiębiorcy. W takiej sytuacji 
uprawnienia, o których mowa w ust. 2 prZysługują wyłącZnie konsumentowi. Z kolei art. 9 
ust. 2 lit. a) dyrektywy ADR prZewiduje, iż w prZypadku, w którym prZepisy krajowe 
prZewidują obowiąZkowy udZiał prZedsiębiorcy w postępowaniach ADR, obowiąZek o 
którym mowa w tym prZepisie ma Zastosowanie wyłącZnie do konsumenta.  

                                                 
46 Zgodnie bowiem Z motywem 43 dyrektywy, poroZumienie Zawarte pomiędZy prZedsiębiorcą a konsumentem o 
poddaniu sporu pod roZstrZygnięcie ADR nie powinno być wiążące dla konsumenta, jeżeli Zostało Zwarte prZed 
powstaniem sporu i jeżeli w reZultacie poZbawia konsumenta prawa do sądowego roZstrZygnięcia sporu.   
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W obu wskaZanych wyżej prZypadkach de lege lata prawo polskie nie prZewiduje ani 
instytucji prawnego ZobowiąZania prZedsiębiorcy do ucZestnictwa w postępowaniu ADR, ani 
też obowiąZku prZedsiębiorcy poddania się roZstrZygnięciu ADR.  

Niemniej jednak należy Zwrócić uwagę, iż  Minister Gospodarki we współpracy Z Ministrem 
Sprawiedliwości podjęli dZiałania dotycZące  wypracowania rekomendacji prawnych i dZiałań 
poZalegislacyjnych, które prZycZyniłyby się do sZersZego wykorZystania polubownych (i 
poZasądowych) metod roZwiąZywania sporów w obrocie gospodarcZym, prZy jednocZesnym 
Zapewnieniu odpowiedniej jakości usług mediacyjnych i arbitrażowych. Efektem tych prac 
jest dokument Zawierający Rekomendacje Zespołu do spraw systemowych roZwiąZań w 
Zakresie polubownych metod roZwiąZywania sporów gospodarcZych ułatwiających 
wykonywanie dZiałalności gospodarcZej.47  

Biorąc pod uwagę Zakres ww. Rekomendacji oraZ Zakres prZysZłej ustawy o poZasądowym 
roZwiąZywaniu sporów konsumenckich należy dążyć do Zapewnienia jak najwięksZej  
komplementarności obu propoZycji już na etapie procesu legislacyjnego. Obie regulacje będą 
tworZyły jednolity, spójny system wspierania polubownych metod roZwiąZywania sporów 
gospodarcZych, konsumenckich, jak i dotycZących innych typów stosunków prawnych, Z 
Zachowaniem koniecZnych wyjątków.  

Jedną Z rekomendacji prZedłożonych prZeZ Ministrów Gospodarki i Sprawiedliwości jest 
obowiąZek wyjaśnienia prZeZ powoda w piśmie wsZcZynającym postępowanie (poZwie lub 
wniosku w postępowaniu nieprocesowym), cZy strony podjęły próbę mediacji lub skorZystały 
w innego poZasądowego sposobu roZwiąZywania sporu oraZ uZasadnienie prZycZyn, które 
prZemawiały prZeciwko takiemu postępowaniu jako warunek formalny pisma, w roZumieniu 
art. 187 k.p.c.  

Jak uZasadniają projektodawcy, rekomendacja ma na celu skłonienie stron do skorZystania Z 
możliwości polubownego roZwiąZania sporu w każdej sytuacji, w której istnieje obiektywna 
możliwość alternatywnego – wobec drogi sądowej - roZwiąZania sporu. WprowadZenie 
poZytywnego obowiąZku wyjaśnienia prZeZ stronę w piśmie procesowym wsZcZynającym 
postępowanie prZycZyn, dla których skorZystała lub nie Z możliwości polubownego 
roZwiąZania sporu, Zanim Zainicjowała postępowanie sądowe, wpłynie na ZwięksZenie 
społecZnej świadomości istnienia metod ADR oraZ in concreto - na weryfikację prZeZ strony 
stanowiska, cZy takie roZwiąZanie w powstałym sporZe jest możliwe. WprowadZenie 
obowiąZku wyjaśnienia nie będZie stanowić utrudnienia w nieZwłocZnym sądowym 
dochodZeniu ochrony praw tam, gdZie okolicZności sporu tego wymagają Z uwagi na 
uZasadniony interes powoda. W konsekwencji niespełnienia powyżsZego wymogu nie nastąpi 
Zwrot poZwu (arg. Z art. 130 § 1 k.p.c. in principio).  

W sytuacji, gdy powód w sposób nieusprawiedliwiony nie poddał się mediacji sąd będZie 
mógł  Zastosować sankcję kosZtową, prZy roZlicZeniu końcowym kosZtów procesu, w postaci 
obciążenia powoda obowiąZkiem Zwrotu kosZtów procesu, nieZależnie od wyniku sprawy, 
Zgodnie Z proponowanym brZmieniem art. 103 § 2 k.p.c. 

W prZypadku wejścia w życie, roZwiąZanie to będZie wymagało uwZględniania prZy 
implementacji art. 9 ust. 2 lit. a) dyrektywy ADR. 

2.3.1.3.4 Zasada dobrowolności  

PrZepis art. 10 dyrektywy ADR daje wyraZ ZasadZie, Zgodnie Z którą, postępowania ADR 
powinny być dla stron dobrowolne i nie powinny Zamykać drogi sądowej. Postępowania ADR 

                                                 
47 Rekomendacje Zostały opublikowane na stronie MG (http://www.konsultacje.mg.gov.pl/node/3536). W chwili 
publikacji projektu Założeń, Rekomendacje były prZedmiotem konsultacji publicZnych. 
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nie mają na celu Zastąpienia postępowania sądowego, a tym bardZiej uniemożliwienia 
korZystania Z niej konsumentom, a także prZedsiębiorcom.  

Art. 10 ust. 1 dyrektywy ADR dotycZy wsZystkich form postępowań ADR. PrZepis ten wraZ Z 
motywem 43 preambuły dyrektywy ADR wprowadZa Zasadę, Zgodnie Z którą oświadcZenie 
konsumenta o wyrażeniu Zgody na polubowne roZparZenie sporu prZeZ podmiot ADR, 
Złożone jesZcZe prZed powstaniem tego sporu, a które de facto skutkuje poZbawieniem tego 
konsumenta drogi sądowej w celu dochodZenia swoich rosZcZeń, nie jest dla niego wiążące. 
KlucZową kwestią dla oceny skutecZności poroZumienia Zawartego pomiędZy konsumentem a 
prZedsiębiorcą jest ustalenie momentu powstania sporu. 

Art. 10 ust. 2 dyrektywy ADR Zakłada, że w prZypadku postępowań ADR, mających na celu 
roZstrZygnięcie sporu poprZeZ narZucenie roZwiąZania - wiążące roZwiąZanie może Zostać 
narZucone tylko w sytuacji, kiedy strony były o tym wcZeśniej informowane i wyraZiły na to 
Zgodę. Ustawodawca unijny oprócZ obowiąZku informacyjnego, który prZewija się również w 
innych prZepisach dyrektywy ADR (źródłem obowiąZku informacyjnego jest art. 7 
dyrektywy), kładZie sZcZególny nacisk na kwestię skutecZności Zgody i momentu Złożenia 
oświadcZenia woli o jej wyrażeniu. Zgoda stron sporu, ZwłasZcZa w prZypadku roZstrZygnięć 
narZucanych, jest bowiem emanacją Zasady dobrowolności postępowań ADR.   

W odniesieniu Z kolei do prZedsiębiorców, ich Zgoda nie jest wymagana jeżeli prZepisy prawa 
krajowego prZewidują, iż roZstrZygnięcia podmiotów ADR są dla prZedsiębiorców wiążące 
(art. 10 ust. 2 Zd. 2). 

Ustawa implementująca powinna wprowadZać Zasadę, Zgodnie Z którą, jeżeli prZed 
powstaniem sporu prZedsiębiorca Zawarł Z konsumentem poroZumienie, umowę (chodZi o 
wsZelkie formy uZgodnień Z konsumentem), na podstawie którego wyłącZone Zostaje prawo 
konsumenta do sądowego roZpatrZenia sporu, umowa/uZgodnienie to jest beZskutecZne.48  
Dyrektywa ADR posługuje się sformułowaniem „niewiążące”. W ustawie implementującej 
wydaje się jednak właściwe użycie sformułowania „beZskutecZne”, które to pojęcie jest 
również użyte w art. 1161 § 2 k.p.c. regulującym skutki prawne nieprawidłowego Zapisu na 
sąd polubowny, co poZwoli na uZyskanie spójności systemowej i dostosowanie do polskiej 
siatki pojęciowej. 

W prZypadku postępowań ADR, których celem jest roZstrZygnięcie w postaci narZucenia 
roZwiąZania, ustawa powinna nakładać na podmiot ADR obowiąZek poinformowania stron o 
wiążącym charakterZe roZwiąZania. Strony musZą wyraZić Zgodę na poddanie się takiemu 
roZstrZygnięciu.  

W prZypadku art. 10 ust. 2 Zd. 2 dyrektywy ADR nie ma koniecZności implementacji Zasady 
prZewidZianej dyrektywą, ponieważ de lege lata w polskim porZądku prawnym brak jest tego 
rodZaju roZwiąZań. 

 

 

                                                 
48 Art. 1161 § 1. Poddanie sporu pod roZstrZygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron, w której należy 
wskaZać prZedmiot sporu lub stosunek prawny, Z którego spór wyniknął lub może wyniknąć (Zapis na sąd 
polubowny). 
§ 2. BeZskutecZne są postanowienia Zapisu na sąd polubowny narusZające Zasadę równości stron, w 
sZcZególności uprawniające tylko jedną stronę do wytocZenia powódZtwa prZed sądem polubownym 
prZewidZianym w Zapisie albo prZed sądem. 
§ 3. Zapis na sąd polubowny może wskaZywać stały sąd polubowny jako właściwy do roZstrZygnięcia sporu. 
Jeżeli strony nie postanowiły inacZej, wiąże je regulamin stałego sądu polubownego obowiąZujący w dacie 
Zawarcia Zapisu na sąd polubowny. 
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2.3.1.4 Wpływ postępowań ADR na bieg przedawnienia roszczeń  

Ustawodawca UE wyraźnie podkreśla, iż postępowania ADR nie powinny Zastępować 
postępowań sądowych, ani też poZbawiać konsumentów i prZedsiębiorców prawa do 
sądowego dochodZenia rosZcZeń. Prawo do skutecZnego środka prawnego i prawo dostępu do 
beZstronnego sądu są prawami podstawowymi określonymi w art. 47 Karty praw 
podstawowych UE.  

PrZepis art. 12 dyrektywy ADR reguluje wpływ postępowań ADR na termin prZedawnienia. 
Zgodnie Z dyspoZycją ust. 1, w prZypadku postępowań ADR, w których roZstrZygnięcie nie 
jest wiążące (a więc chodZi Zarówno o roZstrZygnięcie proponowane, jak też postępowania, w 
których doprowadZa się do spotkania stron w celu ułatwienia polubownego roZstrZygnięcia), 
państwa cZłonkowskie ZobowiąZane są Zapewnić, by upływ prZedawnienia nie poZbawiał 
stron możliwości wsZcZęcia postępowania sądowego. OZnacZa to obowiąZek wprowadZenia 
regulacji gwarantujących, iż podcZas trwania postępowania ADR nie będZie upływał termin 
prZedawnienia. 

Zgodnie Z dyspoZycją ust. 2 powyżsZa Zasada poZostaje beZ usZcZerbku dla prZepisów 
dotycZących okresu Zawartych w umowach międZynarodowych, których państwa 
cZłonkowskie są stronami.  

Kwestie prZedawnienia uregulowane są w prZepisach Kodeksu cywilnego – CZeść Ogólna, 
Księga I, Tytuł VI PrZedawnienie RosZcZeń. Art. 123 § 1 pkt 1 i 3 k.c. stanowi, iż bieg 
prZedawnienia prZerywa się prZeZ każdą cZynność prZed sądem lub innym organem 
powołanym do roZpoZnawania spraw lub egZekwowania rosZcZeń danego rodZaju albo prZed 
sądem polubownym, prZedsięwZiętą beZpośrednio w celu dochodZenia lub ustalenia albo 
Zaspokojenia lub ZabeZpiecZenia rosZcZenia (pkt 1), jak też prZeZ wsZcZęcie mediacji (pkt 3). 
Zgodnie Z dyspoZycją art. 124 § 2 k.c., w raZie prZerwania prZedawnienia prZeZ cZynność w 
postępowaniu prZed sądem lub innym organem powołanym do roZpoZnawania spraw lub 
egZekwowania rosZcZeń danego rodZaju albo prZed sądem polubownym albo prZeZ wsZcZęcie 
mediacji, prZedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie Zostanie 
ZakońcZone. 

AnaliZa powołanych prZepisów może wskaZywać, iż w polskim porZądku Zostały już 
uregulowane instytucje odpowiadające regulacjom art. 12 dyrektywy ADR. UdZielenie jednak 
odpowiedZi na pytanie, cZy aktualnie już polska regulacja jest wystarcZająca -  wymaga 
dokonania sZcZegółowego porównania Zakresu regulacji polskiej i unijnej.  

Zakres prZedmiotowy art. 12 ust. 1 dyrektywy ADR dotyczy postępowań ADR, w których 
rozstrzygnięcie ma charakter niewiążący. Mamy tu Zatem do cZynienia Z dwoma rodZajami 
postępowań (por. art. 2 ust. 1 dyrektywy ADR) – postępowaniem, w którym podmiot ADR 
proponuje roZstrZygnięcie oraZ postępowaniem, w którym podmiot ADR doprowadZa do 
spotkania w celu ułatwienia polubownego roZstrZygnięcia. Z kolei Zakres art. 123 § 1 k.c. 
dotycZy m.in. cZynności prZed sądem polubownym oraZ wsZcZęcia mediacji.  

Jakkolwiek art. 12 dyrektywy ADR nie obejmuje postępowań o charakterZe wiążącym – co w 
Polsce odpowiadałoby postępowaniu prZed sądem polubownym – to nie wydaje się, by 
prZepis art. 123 k.c. był w tym Zakresie nieZgodny Z dyrektywą ADR. Na takie bowiem 
roZwiąZanie poZwala art. 2 ust. 3 dyrektywy ADR49. Wątpliwości budZi natomiast kwestia 
Zakresu pojęcia mediacja, o której mowa w art. 123 k.c. RodZi się bowiem pytanie – cZy 

                                                 
49 Art. 2 ust. 3 Zd. 2 dyrektywy ADR: Państwa cZłonkowskie mogą utrZymać w mocy lub wprowadZić prZepisy 
wykracZające poZa prZepisy określone w niniejsZej dyrektywie, aby Zagwarantować wyżsZy poZiom ochrony 
konsumentów. 
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instytucja mediacji, o której mowa w art. 123 k.c., jest tożsama Z pojęciem postępowań ADR 
o charakterZe niewiążącym, o których mowa w dyrektywie ADR – potocZnie naZywanych 
postępowaniami mediacyjnymi.  

PrZepis art. 123 § 1 pkt 3 k.c. Został wprowadZony do polskiego porZądku prawnego wraZ Z 
prZepisami Kodeksu postępowania cywilnego - art. 183(1) i nast. - jako wynik 
dostosowywania polskich regulacji do standardów międZynarodowych (patrZ Rekomendacja 
Komitetu Ministrów Rady Europy Rec (2002) 10 Z 18 wrZeśnia 2002 r. o mediacji w 
sprawach cywilnych, ustawa wZorcowa Z 2002 r. o międZynarodowej koncyliacji handlowej, 
cZy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/EC Z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych).50 

Zastosowanie wykładni systemowej wspartej wykładnią celowościową prowadZi do 
wniosków, iż mediacja, o której mowa w art. 123 k.c. jest to proceduralnie postępowanie 
uregulowane w art. 183(1) i nast. K.p.c. OZnacZałoby to Zatem, iż Zakres art. 123 k.c. nie 
obejmuje wsZystkich sytuacji, o których mowa w art. 12 dyrektywy ADR. PoZa Zakresem 
polskiej regulacji poZostają bowiem Zarówno  postępowania ustawowe, które naZywane są 
mediacją, ale nie stosuje się do nich prZepisów Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa o 
Inspekcji Handlowej, mediacja prZed PreZesem UKE), jak też postępowania poZaustawowe 
(np. mediacja prZed arbitrem bankowym).  

Biorąc pod uwagę powyżsZą analiZę, implementacja art. 12 dyrektywy ADR wymaga 
wprowadZenia w ustawie o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich normy, 
która w Zakresie określenia skutków wsZcZęcia postępowania ADR nakaZywałby stosowanie 
do wsZystkich postępowań w  sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich, 
o których mowa w ustawie, prZepisów Kodeksu cywilnego odnosZących się do mediacji. 
Zmiana w Kodeksie cywilnym, poprZeZ beZpośrednie roZsZerZenie Zakresu art. 123 k.c., nie 
jest wskaZana Z uwagi na niemożność precyZyjnego Zdefiniowania w Kodeksie cywilnym  
postępowań, których wsZcZęcie miałoby wywoływać skutek prZewidZiany w art. 123 k.c. 
Treść takiego prZepisu musi uwZględniać konstrukcje/siatkę pojęciową, jakie Zostaną 
wykorZystane w innych prZepisach ustawy wdrażającej dyrektywę.  

2.3.1.5 Prawo do odmowy rozpatrzenia sporu przez podmiot ADR  

ObowiąZkiem państwa cZłonkowskiego jest Zagwarantowanie sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania systemu ADR (patrZ motyw 25 preambuły dyrektywy ADR). Art. 5 ust. 4 
dyrektywy ADR wprowadZa swoiste odstępstwo od Zasady pełnego Zasięgu systemu ADR. 
PrZepis Zawiera listę enumeratywnie wymienionych prZypadków, Z powodu których podmiot 
ADR może odmówić roZpatrZenia danego sporu. Są to sytuacje, w których: 

a) konsument nie podjął próby skontaktowania się Z danym prZedsiębiorcą, aby omówić 
swoją skargę i roZwiąZać problem beZpośrednio Z prZedsiębiorcą (w praktyce 
odpowiada to procedurZe reklamacji);  

b) spór jest błahy lub skarga służy spowodowaniu uciążliwości dla drugiej strony;  

c) spór jest lub był uprZednio roZpatrywany prZeZ inny podmiot ADR lub prZeZ sąd;  

d)  wartość prZedmiotu sporu jest wyżsZa lub niżsZa od pewnego ustalonego Z góry progu 
finansowego (art. 5 ust. 5 dyrektywy ADR wraZ Z motywem 25 preambuły stanowi 

                                                 
50 Historia prac legislacyjnych dotycZących mediacji w sprawach cywilnych sięga 2002 r., gdy prace w tym 
Zakresie podjęła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego prZy MinistrZe Sprawiedliwości. W lipcu 2004r. 
projekt Komisji Kodyfikacyjnej Został prZyjęty prZeZ Radę Ministrów, a następnie skierowany do Sejmu. Po 
wniesieniu poprawek prZeZ Senat, Sejm prZyjął ustawę, która wprowadZiła prZepisy o mediacji, w dniu 
28.7.2005 r. Ustawa wesZła w życie 10.12.2005 r.   
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gwarancję ochrony prZed nieproporcjonalnie wysokimi progami finansowymi, które 
stanowią barierę w dostępie do ADR, również w innych państwach cZłonkowskich);   

e) konsument nie poddał sporu pod roZpatrZenie podmiotu ADR w ustalonym Z góry 
terminie, który nie może być krótsZy niż jeden rok od daty Złożenia prZedsiębiorcy 
skargi;  

f)  roZpatrZenie tego typu sporu spowodowałoby poważne Zakłócenie skutecZnego 
dZiałania podmiotu ADR. 

Istotnym jest, że to na państwie cZłonkowskim spocZywa obowiąZek podjęcia decyZji, cZego 
materialnym prZejawem będZie wprowadZenie stosowych prZepisów, o tym cZy ZeZwolić 
podmiotom ADR na wprowadZenie lub utrZymanie w mocy procedur umożliwiających 
odmowę roZpatrZenia sporu Ze wZględu na Zaistnienie prZesłanek Z art. 5 ust. 4 dyrektywy 
ADR. W takich prZypadkach państwo cZłonkowskie nie ma również obowiąZku 
Zagwarantowania konsumentowi możliwości Złożenia skargi do innego podmiotu ADR (patrZ 
art. 5 ust. 6 dyrektywy ADR). 

JednocZeśnie dyrektywa wprowadZa wymóg,  Zgodnie Z którym w raZie odmowy roZpatrZenia 
sporu, dany podmiot ADR w terminie trZech tygodni od otrZymania skargi prZedstawia obu 
stronom uZasadnienie prZycZyn niemożności roZpatrZenia danego sporu.  

Generalnym kryterium umożliwiającym wykorZystywanie tego rodZaju procedur prZeZ 
podmioty ADR, jest brak ZnacZnego utrudnienia konsumentom dostępu do postępowań ADR, 
również tych o charakterZe transgranicZnym.  

Art. 5 ust. 4 dyrektywy ADR Zawiera listę enumeratywnie wymienionych prZypadków, które 
mogą być podstawą dla podmiotu ADR do odmowy roZpatrZenia sporu. W pierwsZej 
kolejności, Zgodnie Z wolą ustawodawcy UE, to jednak państwo cZłonkowskie podejmuje 
decyZję o ewentualnym wprowadZeniu tego rodZaju regulacji.  

WykorZystując swobodę państwa cZłonkowskiego tym Zakresie, polska regulacja powinna 
umożliwiać podmiotom ADR odmowę roZstrZygnięcia sporu w ściśle określonych 
prZypadkach.  

• PierwsZy prZypadek - pkt a) dotycZy sytuacji, w której konsument nie podejmuje próby 
kontaktu i beZpośredniego roZwiąZania sporu Z prZedsiębiorcą, tj. nie składa reklamacji 
– prZesłanka nie budZi wątpliwości dla ustawodawcy krajowego. 

• PrZypadek wymieniony w pkt b) rodZi wątpliwości interpretacyjne w Zakresie Zwrotów 
„spór jest błahy” oraZ „skarga służy spowodowaniu uciążliwości dla drugiej strony”; 
prZesłanka nie jest precyZyjna; w ramach implementacji należy dostosować 
sformułowania, którymi posługuje się dyrektywa do „polskiej siatki pojęciowej”; 
wydaje się, iż w prZypadku pierwsZej Z prZesłanek chodZi o pewną bagatelność sporu 
(spór jest irrelewantny, banalny, trywialny), w drugim prZypadku – chodZi o dZiałanie 
mające na celu pewną dotkliwość dla strony prZeciwnej. 

• PrZypadek wymieniony w pkt c) dotycZy sytuacji, w której spór jest lub był już 
roZpatrywany prZeZ podmiot ADR lub też w sporZe właściwy sąd wydał orZecZenie 
końcZące spór (chodZi Zarówno o orZecZenie prawomocne jak też nieprawomocne). 

• PrZypadek wymieniony w pkt d) dotycZy progu finansowego; próg finansowy, Zgodnie 
Z intencją ustawodawcy UE (por. art. 5 ust. 5 dyrektywy ADR) nie może być ustalony 
na poZiomie nieproporcjonalnym uniemożliwiającym konsumentowi dostęp do systemu 



48 
 

ADR; próg finansowy nie powinien wykracZać poZa opłatę o nieZnacZnej wysokości; 
prZesłanka nie budZi wątpliwości dla ustawodawcy krajowego51. 

• PrZypadek wymieniony w pkt e) dotycZy sytuacji, w której konsument uchybił 
ustalonemu terminowi Złożenia  skargi do podmiotu ADR - prZesłanka nie budZi 
wątpliwości dla ustawodawcy krajowego. 

• PrZypadek wymieniony w pkt f) dotycZy sytuacji, w której roZpatrZenie tego typu sporu 
spowodowałoby poważne Zakłócenie skutecZnego dZiałania podmiotu ADR – 
prZesłanka nie jest precyZyjna, niemniej ratio legis prZepisu opiera się na Założeniu, iż 
chodZi tu o spory sZcZególnie skomplikowane, wymagające poniesienia prZeZ ADR 
ZnacZnych kosZtów, powołania licZnych biegłych, wykracZające poZa wiedZę 
merytorycZną osób Zasiadających w podmiocie ADR. 

Art. 5 ust. 4 dyrektywy ADR określa termin odmowy roZpatrZenia sporu. Zgodnie Z 
brZmieniem prZepisu w terminie trZech tygodni od otrZymania skargi, podmiot  ADR 
prZedstawia obu stronom uZasadnienie prZycZyn niemożności roZpatrZenia danego sporu. 
Wątpliwość dotycZy interpretacji Zwrotu „otrZymanie skargi”. Prawidłowa implementacja 
prZepisu wymaga roZstrZygnięcia, cZy ustawodawca UE miał na myśli Złożenie skargi prZeZ 
konsumenta, cZy też – chodZi o kompletną skargę tZw. „pełną tecZkę” w roZumieniu art. 8 
dyrektywy ADR. Ustalenie tego momentu jest klucZowe dla licZenia trZytygodniowego 
terminu prZyZnanego podmiotowi ADR. Wyniki wykładni celowościowej Zdają się 
wskaZywać, iż chodZi tu o wniosek Zawierający informacje, poZwalające podmiotowi ADR na 
ocenę sprawy i podjęcie decyZji cZy Zajmie się sporem.  

Należy podkreślić, iż istotne ZnacZenie dla interpretacji i samego wdrożenia prZepisu będZie 
miała również definicja sporu, w sZcZególności określenie momentu jego powstania. Na 
podmiocie ADR spocZywa bowiem obowiąZek prZekaZania uZasadnienia odmowy 
roZpatrZenia sporu wnioskodawcy albo obu stronom, sporu, w sytuacji w której druga strona 
Została powiadomiona o Złożeniu wniosku o wsZcZęcie postępowania w sprawie 
poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich.  

Podmiotowi ADR powinno być prZyZnane prawo decydowania o tym cZy i w jakich 
prZypadkach będZie korZystał Z wyłącZeń prZewidZianych ustawą. Do podmiotu ADR 
również będZie należało roZstrZygnięcie o ewentualnym Zastosowaniu całej listy wyłącZeń 
albo też wyborZe tylko niektórych jej elementów albo nieZastosowana żadnego Z nich. 
RoZwiąZania proceduralne prZyjęte prZeZ podmiot ADR w tym Zakresie nie mogą stanowić 
ZnacZących barier dla konsumenta, Zniechęcać go cZy wręcZ ZnacZąco ogranicZać jego prawa 
do roZwiąZywania sporów Za pomocą sytemu ADR. Ocena cZy i na ile procedury te stanowią 
utrudnienia dla konsumenta, będZie należała do organu właściwego. 

Podmiot ADR powinien mieć obowiąZek poinformowania stron o prZycZynie odmowy 
roZpatrZenia sporu w terminie trZech tygodni od dnia otrZymania skargi.  

Jeżeli podmiot ADR odmówi roZstrZygnięcia sporu Z powodów, o których powyżej, inny 
podmiot ADR nie ma obowiąZku roZstrZygnięcia takiego sporu. 

2.3.2 Obowiązki podmiotów uprawnionych do  pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich  

Art. 5 ust. 2 dyrektywy ADR Zawiera listę obowiąZków, które państwo cZłonkowskie 
powinno nałożyć na podmiot ADR.   

                                                 
51

  Wysokość takiego progu może być inna dla różnych podmiotów ADR. 
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W ZwiąZku Z powyżsZym do ustawy należy wprowadZić prZepis, który określi Zakres 
obowiąZków ustawowych tych podmiotów. Do obowiąZków podmiotów uprawnionych do 
poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich będZie należało:   

a) prowadZenie aktualnej strony internetowej umożliwiającej stronom łatwy dostęp do 
informacji dotycZących postępowań ADR i poZwalającej konsumentom na wniesienie 
wniosku o wsZcZęcie postępowania i prZekaZanie wymaganych dokumentów 
towarZysZących w postaci elektronicZnej;  

b) udostępnianie stronom, na ich wniosek, informacji określone w lit. a) na trwałym 
nośniku;  

c) umożliwienie konsumentom wnosZenia skarg w postaci nieelektronicZnej na Zasadach 
określonych w procedurZe podmiotu ADR;  

d) umożliwienie wymiany informacji międZy stronami Za pomocą środków komunikacji 
elektronicZnej lub pocZtą – na Zasadach określonych w procedurZe podmiotu ADR;  

e) umożliwienie roZpatrZenia Zarówno sporów krajowych, jak i transgranicZnych, w tym 
sporów objętych roZporZądZeniem ODR oraZ  

f) prZy roZstrZyganiu sporów objętych ustawą podejmowanie środków nieZbędnych do 
tego, by prZetwarZanie danych osobowych było Zgodne Z Zasadami ochrony danych 
osobowych określonymi w ustawie Z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn. DZ. U. Z 2002 r. Nr 101, poZ. 926, Z późn. Zm). 

Lista obowiąZków powinna mieć charakter enumeratywny. 

Art. 5 ust. 2 lit. a) dyrektywy ADR posługuje się pojęciem formy elektronicZnej. Dyrektywa 
ADR nie definiuje tego pojęcia.52 Z kolei pojęciem oferty Złożonej w postaci elektronicZnej 
posługuje się art. 661 k.c., który w § 4 wyłącZa  stosowanie prZepisów § 1-3 w stosunku do 
umów Zawieranych Za pomocą pocZty elektronicZnej.  

Uregulowania Zawarte w art. 661 k.c. stanowią w dużej mierZe implementację do prawa 
polskiego regulacji Zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
2000/31 Z dnia 8 cZerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług 
społecZeństwa informacyjnego, w sZcZególności handlu elektronicZnego, w ramach rynku 
wewnętrZnego (dyrektywa o handlu elektronicZnym).53 W prawie polskim Zasady 
świadcZenia usług drogą elektronicZną reguluje ustawa Z dnia 18 lipca 2002 r. o świadcZeniu 
usług drogą elektronicZną (DZ. U. Nr 144, poZ. 1204 Z późn. Zm.), która implementuje 
uregulowania Zawarte w dyrektywie nr 2000/31. PrZeZ świadcZenie usług drogą elektronicZną 
roZumiane jest wykonanie usługi, które następuje prZeZ wysyłanie i odbieranie danych Za 
pomocą systemów teleinformatycZnych, na indywidualne Zamówienie odbiorcy, beZ 
jednocZesnej obecności obu stron, prZy cZym dane te są transmitowane Za pośrednictwem 
sieci publicZnych w roZumieniu ustawy Z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, 
cZyli takich, które są wykorZystywane do świadcZenia publicZnie dostępnych usług. Usługi 
świadcZone drogą elektronicZną charakteryZują się więc tym, że realiZowane są poprZeZ 
beZpośrednie połącZenie Z siecią teleinformatycZną, cZyli on line. DotycZy to w sZcZególności 
                                                 
52 Komisja Europejska ZobowiąZała się do wyjaśnienia pojęcia w wytycZnych do implementacji dyrektywy, 
których publikacja Została prZewidZiana na cZerwiec 2014 r., niemniej do dnia skierowania projektu Założeń do 
procedury legislacyjnej, nie Zostały opublikowane. Wyjaśnienia odnośnie ZnacZenia pojęcia będą istotne dla 
ustawodawcy krajowego Ze wZględu na fakt, iż już obecnie polski Kodeks cywilny posługuje się pojęciem 
„postać elektronicZna” (np. patrZ prZepisy dotycZące formy oświadcZenia woli – art. 66 i nast. K.c.). Biorąc pod 
uwagę wymogi techniki prawodawcZej, dotycZące Zapewnienia spójności systemu prawa jak też miejsce 
Kodeksu Cywilnego w  tym systemie, należy dokonać porównania Zakresu obu pojęć.  
53 DZ. UrZ. UE L 178 Z dnia 17 lipca 2000 r., s. 1, PWS DZ. UrZ. UE roZdZiał 13, t. 25, s. 399 
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usług polegających na umożliwieniu Zawierania umów w Internecie (on line) w tZw. handlu 
elektronicZnym, a także usług świadcZonych prZeZ prZedsiębiorców nieodpłatnie, 
polegających na nieodpłatnym udostępnianiu w Internecie oprogramowania, utworów 
muZycZnych, cZasopism itp., które w nieogranicZonych ilościach mogą być pobierane prZeZ 
odbiorców Za pośrednictwem Internetu. Nie wydaje się, żeby Zakres obu pojęć był Ze sobą 
sprZecZny. Różnica polega na tym, iż w prZypadku postępowań ADR – owych pojęcie postaci 
elektronicZnej będZie obejmować również korespondencję prZekaZywaną Za pomocą pocZty 
elektronicZnej.  

Art. 5 ust. 2 lit. a) dyrektywy ADR posługuje się pojęciem trwałego nośnika. Jakkolwiek 
sama dyrektywa ADR nie definiuje tego pojęcia, to jest ono już Znane i utrwalone w prawie 
UE oraZ w aktach normatywnych implementujących je do polskiego porZądku prawnego, np. 
ustawa Z dnia 16 wrZeśnia 2011 r. o timeshare (DZ. U. Nr 230, poZ. 1370) - art. 6 pkt 5 oraZ 
ustawa Z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. poZ. 827) - art. 2 pkt 4.  

2.3.2.1 Wymogi jakościowe 

Mając na uwadZe regulacje art. 6 dyrektywy ADR, w ustawie należy wprowadZić prZepisy 
określające wymogi jakościowe, które spełnić musZą podmioty uprawnione do poZasądowego 
roZwiąZywania sporów konsumenckich. Regulacje te powinny być ujęte jako odrębna grupa 
prZepisów.  

Należy wprowadZić Zasady fachowości, niezależności i bezstronności osób fiZycZnych 
odpowiedZialnych Za postępowanie ADR, nieZależne od formy roZwiąZywania sporów prZeZ 
dany podmiot (Zaproponowanie lub narZucenie roZwiąZania, doprowadZenie do spotkania 
stron w celu ułatwienia polubownego roZwiąZania sporu) oraZ charakteru podmiotu ADR 
(publicZny, branżowy).  

WprawdZie w art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 4 oraZ art. 6 ust. 6 dyrektywa ADR posługuje się 
sformułowaniem „osoby fiZycZne odpowiedZialne Za ADR” (inacZej niż np. w art. 6 ust. 5, 
w którym mowa o „osobach odpowiedZialnych Za roZstrZyganie sporów”), które nie Zostało 
Zdefiniowane w treści dyrektywy (w dyrektywie Zdefiniowano sformułowania „postępowanie 
ADR” oraZ „podmiot ADR”, ZnacZenie skrótu „ADR” nie Zostało natomiast doprecyZowane), 
jednak treść art. 6 wskaZuje jednoZnacZnie, że jego regulacje dotycZą osób odpowiedZialnych 
Za poZasądowe roZwiąZywanie sporów konsumenckich, tj. osób, które biorą udZiał w 
roZwiąZywaniu sporu, a nie odpowiadają Za poZostałe aspekty procedury (np. obsługę 
biurową). W ZwiąZku Z powyżsZym występujące w dyrektywie ADR sformułowanie „osoby 
fiZycZne odpowiedZialne Za ADR” interpretowane być powinno jako „osoby fiZycZne 
odpowiedZialne Za poZasądowe roZwiąZywanie sporów konsumenckich”. 

2.3.2.1.1 Wymóg fachowości 

UwZględniając regulację art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy ADR, koniecZne jest ustanowienie 
prZepisu nakładającego na osoby fiZycZne odpowiedZialne Za postępowanie ADR obowiąZek 
posiadania koniecZnej wiedZy i umiejętności w dZiedZinie poZasądowego lub sądowego 
roZwiąZywania sporów konsumenckich, jak również ogólnej Znajomości prawa (wymóg 
fachowości). Spełnienie tego wymogu ma klucZowe ZnacZenie dla powodZenia postępowania 
ADR, w sZcZególności dla Zagwarantowania koniecZnego Zaufania do postępowań ADR.  

Wymóg ogólnej Znajomości prawa oZnacZa posiadanie wiedZy ogólnej w kwestiach prawnych 
wystarcZającej do ZroZumienia implikacji prawnych sporu, beZ obowiąZku ukońcZenia prZeZ 
osobę odpowiedZialną Za postępowanie ADR wyżsZych studiów prawnicZych i uZyskania 
tytułu magistra prawa. WiedZa osób odpowiedZialnych Za postępowania ADR mające na celu 
roZstrZygnięcie sporu poprZeZ narZucenie roZwiąZania konsumentowi − co wynika Z art. 11 
dyrektywy ADR − musi jednak obejmować Znajomość beZwZględnie obowiąZujących  
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prZepisów prawa Z Zakresu ochrony konsumentów, tak aby narZucone roZwiąZanie nie 
prowadZiło do poZbawienia konsumenta ochrony prZyZnawanej mu prZeZ prZepisy, których − 
Zgodnie Z prawem państwa cZłonkowskiego Zwykłego pobytu konsumenta i prZedsiębiorcy − 
nie można wyłącZyć w drodZe umowy. 

Podmioty ADR mogą także wprowadZić w swoich prZepisach organiZacyjnych dodatkowe 
wymogi fachowości dla osób fiZycZnych odpowiedZialnych Za postępowanie ADR 
obejmujące posiadanie prZeZ nie wiedZy specjalistycZnej w określonej dZiedZinie ZwiąZanej 
Z prZedmiotem dZiałalności podmiotu ADR. 

2.3.2.1.2 Wymóg niezależności i bezstronności  

NieZależność i ucZciwość podmiotów ADR mają podstawowe ZnacZenie dla wZbudZenia 
Zaufania obywateli UE do mechaniZmów ADR i prZekonania ich, że Zapewniają one 
sprawiedliwy i nieZależny wynik postępowania. Zgodnie Z treścią art. 6 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy ADR koniecZne jest wprowadZenie do ustawy implementującej prZepisu 
stanowiącego, że osoby odpowiedZialne Za postępowanie ADR będą sprawować swoje 
funkcje prZeZ wystarcZający cZas gwarantujący nieZależność ich dZiałania, beZ możliwości 
Zwolnienia ich Z obowiąZków beZ wyraźnej prZycZyny (wymóg nieZależności). Dyrektywa 
ADR w art. 6 ust. 1 lit. b) posługuje się sformułowaniem „powoływane na wystarcZający 
cZas”. Mając jednak na uwadZe treść art. 68 i n. Kodeksu pracy i określone ZnacZenie pojęcia 
„powołanie” w polskim porZądku prawnym, w ustawie należy Zastąpić ww. wyrażenie sZersZą 
formułą obejmującą różne formy Zatrudnienia, w tym, w odniesieniu do publicZnych 
podmiotów ADR, możliwość Zatrudnienia osoby odpowiedZialnej Za postępowanie ADR 
również na podstawie umowy o pracę Zawartej na cZas nieokreślony.  

Dyrektywa ADR nie wskaZuje, jaki okres należy uZnać Za „wystarcZający cZas”. Jedyny 
termin, do którego odwołuje się akt prawny w kontekście okresu pełnienia obowiąZków 
ZwiąZanych Z roZwiąZywaniem sporów w ramach postępowania w sprawie poZasądowego 
roZwiąZywania sporów, wskaZany jest w art. 6 ust. 3 określającym minimalną długość okresu, 
na jaki powołana ma być osoba odpowiedZialna Za postępowanie ADR w ramach tZw. 
prywatnych podmiotów ADR (3 lata). U podstaw art. 6 ust. 3 dyrektywy ADR leży Założenie, 
że wymogi dla prywatnych podmiotów ADR powinny stać na wyżsZym poZiomie niż dla ich 
branżowych lub publicZnych odpowiedników. W ZwiąZku Z tym należy prZyjąć, że w 
prZypadku jednostek ADR innych niż prywatne, minimalny cZas pełnienia funkcji może być 
krótsZy niż 3 lata, o ile okres ten Zapewnia spełnienie wymogów beZstronności i 
nieZależności, co podlega weryfikacji prZeZ organ właściwy w procedurZe notyfikacji. W 
ZwiąZku Z powyżsZym w ustawie implementującej nie należy wskaZywać konkretnego 
terminu, ale posłużyć się klauZulą generalną, np. „okres wystarcZający”. 

Dyrektywa ADR nie precyZuje również pojęcia „wyraźna prZycZyna”. Mając jednak na 
uwadZe ratio legis art. 6 ust. 1 lit. b), tj. Zagwarantowanie jak najwięksZej nieZależności 
osobom odpowiedZialnym Za postępowanie ADR, m. in. poprZeZ uniemożliwienie 
arbitralnego ich odwołania Z pełnionej funkcji, np. Z powodu obranej linii orZecZnicZej, 
wskaZane byłoby interpretowanie ww. sformułowania w wąski sposób. PrZesłanki 
umożliwiające odwołanie osoby odpowiedZialnej Za postępowanie ADR powinny więc być 
ogranicZone  do prZycZyn podlegających obiektywnej weryfikacji, takich jak: długotrwała 
choroba, prawomocne skaZanie Za prZestępstwo, prZy jak najbardZiej jednoZnacZnym ich 
sformułowaniu beZ odwoływania się do pojęć ocennych, takich jak np. utrata rękojmi 
należytego wykonywania obowiąZków. Katalog prZycZyn umożliwiających odwołanie 
powinien być Zawarty w procedurach regulujących organiZację i funkcjonowanie danego 
podmiotu ADR. 
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Osoby fiZycZne odpowiedZialne Za postępowanie ADR powinny być uZnawane Za beZstronne 
jedynie, gdy nie mogą podlegać naciskom, które mogłyby wpłynąć na ich podejście do sporu. 
Zasada beZstronności powinna Zostać wyrażona prZepisem ZakaZującym osobom 
odpowiedZialnym Za postępowanie ADR prZyjmowania instrukcji/wskaZówek/Zaleceń od 
którejkolwiek Ze stron lub od ich prZedstawicieli (art. 6 ust. 1 lit. c). Na podmioty ADR 
należy natomiast nałożyć ZakaZ uZależniania wynagrodZenia otrZymywanego prZeZ osoby 
odpowiedZialne Za postępowanie ADR od wyniku danego postępowania (art. 6 ust. 1 lit. d).  

W prZypadku, w którym podmiot ADR jest utworZony prZeZ organiZację prZedsiębiorców, 
a w jego ramach roZwiąZywać spory mogą osoby fiZycZne Zatrudnione wyłącZnie prZeZ daną 
organiZację, do której należy prZedsiębiorca, lub też otrZymują wynagrodZenie wyłącZnie od 
tej organiZacji, należy nałożyć na organiZację prZedsiębiorców, prZeZ którą ZorganiZowany 
jest podmiot ADR, wymóg Zapewnienia temu podmiotowi oddZielnego i celowego budżetu, 
wystarcZającego do wypełniania swych Zadań (art. 6 ust. 4). Ratio legis art. 6 ust. 4 
dyrektywy ADR Zakłada Zapewnienie podmiotowi ADR nieZależności finansowej koniecZnej 
do spełnienia wymogów jakościowych określonych w dyrektywie. 

W ustawie należy prZewidZieć wyjątek od ww. Zasady obejmujący prZypadki, gdy dany 
podmiot ADR ZorganiZowany prZeZ organiZację prZedsiębiorców umożliwia roZwiąZywanie 
sporów wyłącZnie w trybie kolegialnym, a każdoraZowo spór roZwiąZywany jest prZeZ organ, 
w którego skład wchodZi równa licZba prZedstawicieli danej organiZacji prZedsiębiorców, 
prZeZ którą są Zatrudnieni lub od której otrZymują wynagrodZenie, oraZ organiZacji 
konsumenckiej. 

RoZwiąZanie to ZnajdZie więc Zastosowanie w prZypadkach, gdy roZwiąZywaniem sporu w 
ramach podmiotu ADR może Zajmować się pojedyncZa osoba fiZycZna (lub osoby fiZycZne) − 
możliwość orZekania w ramach postępowania ADR prZeZ organ kolegialny, w którym 
interesy konsumentów i prZedsiębiorców nie są w równym stopniu repreZentowane jest 
bowiem wyłącZona na gruncie art. 6 ust. 5 dyrektywy ADR.  

Wymóg posiadania oddZielnego i celowego budżetu roZumieć należy jako koniecZność 
Zapewnienia prZeZ organiZację branżową podmiotowi ADR w Z góry określonej perspektywie 
cZasowej budżetu o określonej Z góry wysokości, którego sposób wydatkowania uZależniony 
byłby od Zadań podmiotu ADR i podlegałby jego ocenie. 

2.3.2.1.2.1 Wymóg niezależności i bezstronności organów kolegialnych  

W prZypadku organów kolegialnych wymóg nieZależności i beZstronności, Zgodnie 
Z regulacjami dyrektywy ADR (art. 6 ust. 5), Zapewnić ma równa licZba prZedstawicieli 
interesów konsumentów i prZedstawicieli interesów prZedsiębiorców w składZie organu. 
Podmioty ADR powinny dążyć do włącZenia w sZersZym Zakresie organiZacji Zawodowych i 
stowarZysZeń prZedsiębiorców oraZ organiZacji konsumenckich w proces tworZenia systemu 
ADR. W sZcZególności prZy desygnowaniu składu organu kolegialnego jednostki ADR 
powinny współpracować Z organiZacjami biZnesowymi oraZ konsumenckimi, np. poprZeZ 
wspólne tworZenie list osób (arbitrów, mediatorów), Z których strony sporu mogą wybrać 
swojego prZedstawiciela.  

Mając powyżsZe na uwadZe, należy nałożyć na podmioty ADR obowiąZek Zapewnienia, aby 
w skład organu kolegialnego wchodZiła równa licZba prZedstawicieli interesów konsumentów 
i prZedstawicieli interesów prZedsiębiorców. Nie oZnacZa to jednak, że organ kolegialny nie 
może składać się Z nieparZystej licZby osób. W skład organu kolegialnego oprócZ 
prZedstawicieli interesów stron sporu mogą bowiem wchodZić osoby wspólnie wybrane prZeZ 
prZedstawicieli interesów obu stron, prZewodnicZący podmiotu ADR cZy urZędnicy 
państwowi. 
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UZasadnione byłoby również wprowadZenie prZepisu wskaZującego, że Za beZstronnych 
uZnaje się urZędników państwowych, którZy powinni być uważani Za prZedstawicieli Zarówno 
interesów konsumentów, jak i prZedsiębiorców. Zasada ta nie wynika Z treści prZepisów 
dyrektywy ADR, lecZ Z preambuły dyrektywy (motyw 24). Mając jednak na uwadZe 
specyfikę wprowadZanego do polskiego systemu modelu ADR, opartego na etapie 
pocZątkowym prZede wsZystkim o jednostki ADR dZiałające w ramach administracji 
publicZnej, wprowadZenie takiej Zasady jest celowe. 

Art. 6 ust. 3 dyrektywy ADR ZeZwala na uZnanie prZeZ państwa cZłonkowskie Za 
postępowania ADR postępowań tocZących się prZed podmiotami roZstrZygającymi spory, w 
prZypadku gdy osoby fiZycZne odpowiadające Za roZstrZygnięcie sporu są Zatrudnione lub 
wynagradZane wyłącZnie prZeZ indywidualnego prZedsiębiorcę (tZw. prywatne podmioty 
ADR). Opcja ta nie Zostanie jednak implementowana prZeZ polskiego ustawodawcę, w 
ZwiąZku Z cZym nie ZachodZi koniecZność implementacji art. 6 ust. 3 dyrektywy ADR. 

2.3.2.1.2.2 Postępowanie w przypadku konfliktu interesów 

Osoba fiZycZna lub organ kolegialny odpowiedZialne Za postępowanie ADR powinny być 
nieZależne od wsZystkich osób i podmiotów mogących mieć interes w wyniku postępowania 
i nie powinny być uwikłane w żaden konflikt interesów mogący utrudnić podjęcie 
sprawiedliwej, beZstronnej i nieZależnej decyZji.  

Z jednej strony, koniecZne jest ustanowienie prZepisu nakładającego na osoby fiZycZne 
odpowiedZialne Za postępowanie ADR obowiąZek nieZwłocZnego ujawnienia podmiotowi 
ADR wsZelkich okolicZności, które mogą wpłynąć lub być postrZegane jako wpływające na 
ich nieZależność lub beZstronność lub powodować konflikt interesów Z jedną Ze stron sporu, 
o którego roZwiąZanie są prosZone (art. 6 ust. 1 lit. e). ObowiąZek ujawniania takich 
okolicZności powinien obowiąZywać prZeZ cały cZas trwania procedury ADR. Nie ma on 
Zastosowania w prZypadku, gdy podmiotem ADR jest pojedyncZa osoba fiZycZna. Nie jest on 
jednak jednoZnacZny Z obowiąZkiem ujawnienia takich okolicZności stronie (na tym etapie 
postępowania).  

Konflikt interesów, Zgodnie Z motywem 34 preambuły dyrektywy ADR, należy roZumieć 
jako jakikolwiek beZpośredni lub pośredni interes finansowy ZwiąZany Z wynikiem 
postępowania ADR lub jakakolwiek relacja osobista lub służbowa Z jedną lub więksZą licZbą 
stron w ciągu trZech lat poprZedZających objęcie stanowiska. Pojęcie to obejmuje również 
wsZelkie funkcje nieZwiąZane Z postępowaniem ADR, jakie pełniła dana osoba na rZecZ 
jednej Ze stron lub więksZej ich licZby, organiZacji Zawodowej lub stowarZysZenia 
branżowego, których cZłonkiem jest jedna Ze stron, lub na rZecZ dowolnego innego cZłonka 
takiej organiZacji lub stowarZysZenia. 

Z drugiej strony, Zgodnie Z art. 6 ust. 2 dyrektywy ADR, w ustawie implementującej należy 
nałożyć na wsZystkie podmioty ADR obowiąZek posiadania procedur na wypadek 
wystąpienia okolicZności, które mogą wpłynąć lub być postrZegane jako wpływające na 
nieZależność lub beZstronność osób odpowiedZialnych Za postępowanie ADR bądź Zaistnienia 
konfliktu interesów Z którąś Ze stron. Procedury te powinny Zapewniać, aby w sytuacji, o 
której mowa powyżej: 

a) dana osoba fiZycZna Została Zastąpiona inną osobą fiZycZną, której Zostanie powierZone 
prowadZenie postępowania ADR (gdy podmiotem ADR jest pojedyncZa osoba fiZycZna, 
wymóg ten nie Znajduje Zastosowania), lub 

b) dana osoba fiZycZna powstrZymała się od prowadZenia danego postępowania ADR, 
a podmiot ADR – tam, gdZie jest to możliwe – Zaproponował stronom prZekaZanie 
sporu innemu podmiotowi ADR właściwemu do roZpatrZenia tego sporu, lub  
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c) okolicZności Zostały ujawnione stronom, a dana osoba fiZycZna Została dopusZcZona do 
dalsZego prowadZenia danego postępowania ADR tylko wtedy, gdy strony nie wyraZiły 
sprZeciwu po otrZymaniu informacji o ZachodZących okolicZnościach i o swoim prawie 
do sprZeciwu. 

W prZypadku postępowań ADR mających na celu roZwiąZanie sporu poprZeZ 
Zaproponowanie roZwiąZania brak sprZeciwu strony na dalsZe ucZestnictwo w postępowaniu 
ADR osoby, w stosunku do której ZachodZą okolicZności wpływające na jej nieZależność lub 
beZstronność lub powodujące konflikt interesów Z którąś Ze stron, nie ogranicZa prawa strony 
do wycofania się Z postępowania na dowolnym etapie. 

Opisany powyżej sposób dZiałania powinien Znaleźć odZwierciedlenie w dokumentach 
wewnętrZnych dotycZących organiZacji i funkcjonowania podmiotu ADR. Kolejność podjęcia 
dZiałań opisanych w punktach a-c jest dowolna i Zależy od roZwiąZań prZyjętych w ramach 
danego podmiotu ADR.  

2.4 Obowiązki przedsiębiorców  

UwZględniając koniecZność umożliwienia konsumentom sZybkiej identyfikacji podmiotów 
ADR właściwych do roZpatrZenia ich wniosku i uZyskania informacji, cZy dany 
prZedsiębiorca będZie ucZestnicZył w postępowaniu ADR, dyrektywa ADR prZewiduje 
nałożenie na prZedsiębiorców pewnych obowiąZków informacyjnych. ObowiąZki te 
uksZtałtowane są odmienne na etapie prZed Złożeniem prZeZ konsumenta reklamacji (art. 13 
ust. 1 i 2 dyrektywy) oraZ po Złożeniu prZeZ konsumenta reklamacji (art. 13 ust. 3 dyrektywy).  

2.4.1 Obowiązki ogólne 

Mając na uwadZe treść art. 13 ust. 1 i 2 dyrektywy ADR, należy nałożyć na prZedsiębiorców 
mających siedZiby na terytorium RP, którZy ZobowiąZują się lub są ZobowiąZani do 
korZystania Z podmiotów ADR do celów roZwiąZywania sporów Z konsumentami obowiąZek 
informowania konsumentów o podmiocie lub podmiotach ADR, które są właściwe dla tych 
prZedsiębiorców.  

Interpretacja tego prZepisu wskaZuje, że ZobowiąZanie do korZystania Z podmiotów ADR do 
celów roZwiąZywania sporów Z konsumentami wynikać może Z ustawy lub dobrowolnego 
prZystąpienia do systemu ADR prZeZ prZedsiębiorcę poprZeZ: 

-  Zaakceptowanie jurysdykcji określonego podmiotu ADR (np. w ZwiąZku Z prZystąpieniem 
do danej organiZacji branżowej lub poprZeZ dokonanie wpisu na listę prowadZoną prZeZ 
dany podmiot ADR),  

- ZamiesZcZenie Zgody na jurysdykcję podmiotu ADR w stosowanych w obrocie 
Z konsumentami wZorcach umów. 

W obecnym stanie prawnym nie istnieje ustawowy obowiąZek ucZestnictwa w postępowaniu 
ADR nałożony na jakikolwiek podmiot. Informacje prZekaZywane konsumentom, Zgodnie Z 
art. 13 ust. 1 dyrektywy ADR, będą musiały obejmować adres strony internetowej 
stosownego podmiotu ADR lub podmiotów ADR. Powinny być one udostępnione w sposób 
jasny, ZroZumiały i łatwo dostępny na stronie internetowej prZedsiębiorcy, jeśli taka strona 
istnieje i w ogólnych warunkach umów sprZedaży lub umów świadcZenia usług międZy 
prZedsiębiorcą a konsumentem (art. 13 ust. 2) o ile prZedsiębiorca takie stosuje.  

Formułując Zakres obowiąZku informacyjnego ustawodawca krajowy powinien mieć na 
wZględZie treść art. 14 roZporZądZenia ODR, prZewidującego dodatkowe obowiąZki 
informacyjne dla prZedsiębiorców Zawierających umowy sprZedaży lub umowy o świadcZenie 
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usług prZeZ Internet. W sZcZególności należy Zwrócić uwagę na brZmienie art. 14 ust. 7 
roZporZądZenia ODR, Z którego wynika, że w prZypadku gdy prZedsiębiorcy są ZobowiąZani 
do udostępniania informacji Zgodnie Z ust. 1 i 2 [obowiąZki informacyjne dla prZedsiębiorców 
Zawierających umowy sprZedaży lub umowy o świadcZenie usług prZeZ Internet] oraZ Zgodnie 
Z prZepisami, o których mowa w ust. 3 [obowiąZki informacyjne wynikające Z dyrektywy 
ADR], informacje te prZedsiębiorcy mają obowiąZek udostępniać łącZnie. 

2.4.2 Obowiązki po złożeniu przez konsumenta reklamacji 

Zgodnie Z art. 13 ust. 3 dyrektywy ADR, należy wprowadZić do ustawy prZepis nakładający 
na wsZystkich prZedsiębiorców obowiąZek poinformowania konsumenta − w sytuacji, gdy 
spór międZy konsumentem a prZedsiębiorcą mającymi siedZibę na terytorium danego państwa 
cZłonkowskiego nie może Zostać roZwiąZany w następstwie reklamacji Złożonej prZeZ 
konsumenta beZpośrednio prZedsiębiorcy − o podmiocie lub podmiotach ADR właściwych 
dla danego prZedsiębiorcy, Z jednocZesnym określeniem, cZy prZedsiębiorca ZamierZa 
skorZystać Z któregoś Z podmiotów ADR do roZwiąZania sporu. ObowiąZek ten będZie 
nieZależny od woli prZedsiębiorcy (lub jej braku) roZwiąZania Zaistniałego sporu 
w postępowaniu ADR. 

Tym samym w prZypadku nieuwZględnienia reklamacji Złożonej prZeZ konsumenta 
prZedsiębiorca będZie musiał poinformować go o właściwych w prZypadku danego sporu 
podmiotach ADR oraZ jednoZnacZnie Zadeklarować, cZy wyraża Zgodę (deklaracja 
poZytywna), cZy też nie (deklaracja negatywna) na roZwiąZanie sporu prZeZ dany podmiot 
(lub podmioty) ADR. Wyrażona tą drogą Zgoda prZedsiębiorcy na postępowanie ADR będZie 
dla niego wiążąca. W sytuacji prZedstawienia prZeZ konsumenta odpowiedZi na reklamację, w 
której prZedsiębiorca deklaruje gotowość do roZwiąZania sporu w ramach postępowania ADR, 
podmiot ADR powinien potraktować ten dokument, Zawierający oświadcZenie woli 
prZedsiębiorcy, jako Zgodę na postępowanie ADR, co eliminowałoby koniecZność Zwrócenia 
się do prZedsiębiorcy o dodatkową Zgodę. 

Informacji, o których mowa powyżej, prZedsiębiorcy będą musieli udZielać na papierZe lub 
innym trwałym nośniku. W tym kontekście należy Zwrócić uwagę na brak ogólnego 
obowiąZku udZielania konsumentom odpowiedZi na reklamację w określonym terminie i 
formie. W prZypadku niektórych branż, np. telekomunikacyjnej, forma i termin udZielenia 
odpowiedZi na reklamację konsumenta określone są ustawą (forma pisemna, 30 dni). W 
cZęści sektorów rynku brak jest jednak takich regulacji, co oZnacZa, że udZielenie odpowiedZi 
na reklamację może nastąpić również ustnie. JednocZeśnie ustawa nie będZie prZewidywać 
wyjątków i nawet  w takich sytuacjach będZie wymagać, aby, stosownie do art. 13 dyrektywy 
ADR, informacja o postępowaniu w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów 
konsumenckich udZielona była prZeZ prZedsiębiorców na papierZe lub innym trwałym 
nośniku.  

W prawie polskim może to doprowadZić do pewnego braku logiki i luki systemowej, w której 
pomimo braku prawnego obowiąZku udZielenia pisemnej odpowiedZi na reklamację, w 
prZypadku jej negatywnego roZpatrZenia, prZedsiębiorca będZie i tak miał obowiąZek 
poinformowania konsumenta na piśmie lub innym trwałym nośniku informacji, o właściwych 
w prZypadku danego sporu podmiotach ADR oraZ jednoZnacZnie Zadeklarować, cZy wyraża 
Zgodę (deklaracja poZytywna), cZy też nie (deklaracja negatywna) na roZwiąZanie sporu prZeZ 
dany podmiot (lub podmioty) ADR.  

Wydaje się, iż logicZnym i najbardZiej prZyjaZnym adresatom norm byłoby roZwiąZanie, w 
którym prZedsiębiorca informuje konsumenta o negatywnym roZpatrZeniu reklamacji oraZ 



56 
 

jednocZeśnie wypełnienia obowiąZków Z ustawy o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów 
konsumenckich. Obie informacje są bowiem immanentnie Ze sobą powiąZane. 

W tym celu należy wprowadZić do systemu prawa polskiego ustawowy obowiąZek 
ustosunkowania się prZeZ prZedsiębiorcę do reklamacji konsumenta. Dążąc do Zapewnienia 
kompleksowości roZwiąZania, należy wprowadZić 30 dniowy termin udZielenia takiej 
odpowiedZi. Odpowiedź powinna być udZielona na piśmie lub innym trwałym nośniku 
informacji.  

RoZwiąZanie stanowiłoby logicZną całość również w świetle regulacji prZewidywanej w 
ustawie implementującej dyrektywę ADR, statuującej, że podmiot ADR będZie mógł 
odmówić wsZcZęcia postępowania w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów 
konsumenckich, jeżeli nie Została ZakońcZona procedura reklamacyjna (por. punkt 2.3.1.5 
projektu Założeń).  

RoZwiąZanie powinno Zostać wprowadZone do ustawy o prawach konsumenta jako aktu 
prawnego o charakterZe horyZontalnym regulujących stosunki cywilno - prawne w relacjach Z 
konsumentami.  

2.4.3 Inne obowiązki informacyjne 

Zgodnie Z art. 3 ust. 3 oraZ motywem 48 preambuły dyrektywy ADR, art. 13 dyrektywy 
poZostaje beZ usZcZerbku dla Zawartych w innych aktach prawnych UE prZepisów 
dotycZących informowania konsumentów o procedurach poZasądowego dochodZenia 
rosZcZeń. PrZepisy regulujące obowiąZki informacyjne konsumenta określa w sZcZególności 
dyrektywa CRD implementowana do polskiego porZądku prawnego ustawą o prawach 
konsumenta. 

Zgodnie Z art. 12 ust. 1 pkt 21 u.p.k., najpóźniej w chwili Złożenia propoZycji Zawarcia 
umowy na odległość lub poZa lokalem prZedsiębiorstwa prZedsiębiorca ma obowiąZek 
poinformować konsumenta w sposób jasny i ZroZumiały o możliwości skorZystania Z 
poZasądowych sposobów roZpatrywania reklamacji i dochodZenia rosZcZeń oraZ Zasadach 
dostępu do tych procedur. 

Jest to regulacja spójna Z art. 13 ust. 1 dyrektywy ADR, który prZed powstaniem sporu 
Z konsumentem (a więc również w momencie Złożenia propoZycji Zawarcia umowy) nakłada 
obowiąZki informacyjne jedynie na prZedsiębiorców, którZy ZobowiąZali się do ucZestnictwa 
w systemie ADR. Również ustawa o prawach konsumenta nakłada na prZedsiębiorców 
obowiąZek informowania o możliwości (nie o braku możliwości) skorZystania Z 
poZasądowych sposobów dochodZenia rosZcZeń. Ustawa o prawach konsumenta roZsZerZa 
jednak Zakres informacji obowiąZkowo udZielanej konsumentom o Zasady dostępu do 
procedur ADR. 

Na gruncie ustawy o prawach konsumenta, w prZypadku umów Zawieranych poZa lokalem 
prZedsiębiorstwa prZedsiębiorca ma obowiąZek udZielić konsumentowi ww. informacji 
utrwalonych na papierZe lub, jeżeli konsument wyraZi na to Zgodę, na innym trwałym 
nośniku. Informacje powinny być cZytelne i wyrażone prostym jęZykiem (art. 14 ust. 1). W 
prZypadku umów Zawieranych na odległość prZedsiębiorca ma obowiąZek udZielić ww. 
informacji w sposób odpowiadający rodZajowi użytego środka poroZumiewania się na 
odległość. Informacje powinny być cZytelne i wyrażone prostym jęZykiem (art. 14 ust. 2).  

Zgodnie Z ustawą o prawach konsumenta, prZedsiębiorca jest ZobowiąZany wydać 
konsumentowi dokument umowy Zawartej poZa lokalem prZedsiębiorstwa lub potwierdZenie 
jej Zawarcia, utrwalone na papierZe lub, Za Zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku. 
Dokument ten musi obejmować informacje wskaZane w art. 12, a więc także informację o 
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możliwości skorZystania Z poZasądowych sposobów roZpatrywania reklamacji i dochodZenia 
rosZcZeń oraZ Zasadach dostępu do tych procedur (art. 16 ust. 2). PrZedsiębiorca ma 
obowiąZek prZekaZać konsumentowi potwierdZenie Zawarcia umowy na odległość na trwałym 
nośniku w roZsądnym cZasie po jej Zawarciu, najpóźniej w chwili dostarcZenia rZecZy lub 
prZed roZpocZęciem świadcZenia usługi. PotwierdZenie musi obejmować m. in. informacje, 
o których mowa w art. 12 ust. 1, chyba że prZedsiębiorca dostarcZył konsumentowi te 
informacje na trwałym nośniku prZed Zawarciem umowy (art. 21 ust. 1). 

Zgodnie Z art. 39 ust. 1 pkt. 14 ustawy o prawach konsumenta,odnosZącym się do umów  
dotycZących usług finansowych Zawieranych na odległość, najpóźniej w chwili Złożenia 
propoZycji Zawarcia umowy Z konsumentem prZedsiębiorca jest obowiąZany poinformować 
konsumenta w sposób jasny i ZroZumiały, wskaZujący na Zamiar Zawarcia umowy i 
odpowiadający rodZajowi użytego środka poroZumiewania się na odległość o możliwości 
poZasądowego roZstrZygania sporów wynikających Z umowy. 

2.5 Organizacja systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich  

2.5.1 Organ właściwy  

Ustawodawca europejski Zakłada, iż prawidłowe i skutecZne funkcjonowanie podmiotów 
ADR ZwiąZane jest immanentnie Z koniecZnością ścisłego monitoringu systemu. RealiZacją 
tego Założenia jest prZepis art. 18 ust. 1 dyrektywy ADR, który nakłada na państwo 
cZłonkowskie obowiąZek wyZnacZenia tZw. organu właściwego. Głównym Zadaniem organu 
właściwego jest nadZór i kontrola w Zakresie właściwego funkcjonowania systemu ADR 
(sZcZegółowe Zadania organu właściwego precyZują kolejne prZepisy dyrektywy). Dyrektywa 
ADR wskaZuje również, iż państwo cZłonkowskie może wyZnacZyć więcej niż jeden organ 
właściwy. W takiej sytuacji państwo cZłonkowskie podejmuje decyZję, który Z organów 
właściwych będZie pełnił rolę punktu kontaktowego Z KE. PowyżsZe informacje 
prZekaZywane są KE, która prowadZi wykaZ organów właściwych (stosownie – punktów 
kontaktowych) i publikuje go w DZienniku UrZędowym Unii Europejskiej (patrZ art. 18  
ust. 2).  

Ze wZględu na usytuowanie w polskim systemie ochrony konsumentów i horyZontalny Zakres 
kompetencji, właściwym do sprawowania funkcji organu właściwego jest PreZes UOKiK.  

Wydaje się, iż nie należy korZystać Z opcji prZewidZianej prZeZ dyrektywę ADR, która 
umożliwia wyZnacZenie kilku organów właściwych – dedykowanych „obsłudZe” danego 
sektora rynku. PrZy takim roZwiąZaniu oprócZ PreZesa UOKiK funkcję taką należałoby wtedy 
prZypisać branżowym organom administracji, tZw. regulatorom, jak PreZes UKE, KNF, 
PreZes URE, PreZes ULC, PreZes UTK. PreZes UOKiK pełniłby wtedy dodatkowo rolę 
punktu kontaktowego.  

Zaletą wyboru jednego tylko organu właściwego jest konsolidacja cZynności o charakterZe 
władcZym, więksZy wpływ na funkcjonowanie podmiotów ADR, jednolitość i spójność Zasad 
oraZ kryteriów oceny podmiotów ADR. Z kolei wyZnacZenie kilku organów właściwych 
wiąże się Z ryZykiem roZdrobnienia odpowiedZialności, brakiem jednolitości i spójności Zasad 
oraZ kryteriów oceny podmiotów ADR. 

WyZnacZenie organu właściwego powinno nastąpić na poZiomie ustawowym poprZeZ 
stosowną Zmianę ustawy Z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. 
U. Nr 50, poZ. 331, Z późn. Zm.) - patrZ punkt 2.6.2 projektu Założeń. 

W ustawie o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich należy wprowadZić 
prZepisy statuujące rolę organu właściwego w stosunku do podmiotów ADR (będZie to rola 
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nadZorcZo – kontrolna), Zakres Zadań organu właściwego oraZ prZepisy określające ramy 
procedury dZiałania w stosunku do tych podmiotów.  

Zgodnie Z intencją ustawodawcy UE do Zakresu dZiałania organu właściwego należy ocena 
kwalifikacji podmiotów ADR, prowadZenie rejestru podmiotów ADR, Zmiana i aktualiZacja 
rejestru podmiotów ADR oraZ usunięcie podmiotu ADR Z rejestru. Ponadto, do Zakresu 
dZiałania organu właściwego należy również monitorowanie programów sZkoleniowych 
podmiotów ADR (por. art. 6 ust. 6 dyrektywy ADR), prZekaZywanie Komisji Europejskiej o 
funkcjonowaniu systemu ADR w Polsce w Zakresie określonym ustawą i roZporZądZeniem 
ODR oraZ obowiąZek sprawoZdawcZy wobec Komisji Europejskiej w Zakresie ustalonym 
ustawą, a także ocena sprawoZdań Z dZiałalności podmiotów ADR.  

AnaliZa Zakresu dZiałania organu właściwego wskaZuje, iż niektóre Z tych dZiałań mają 
charakter dZiałań władcZych, inne Zaś stanowią Zadania organu właściwego. UwZględniając 
powyżsZe w regulacji ustawowej należy wprowadZić stosowne prZepisy uwZględniające 
podZiał na Zadania a także kompetencje organu właściwego o charakterZe ogólnym oraZ o 
charakterZe sZcZegółowym, stanowiącym umocowanie organu właściwego do podejmowania 
tZw. dZiałań o charakterZe władcZym w stosunku do podmiotów ADR. 

Organ właściwy powinien posiadać upoważnienie do prowadZenia rejestru54 podmiotów 
ADR, spełniających warunki, o których mowa w ustawie. 

Na organie właściwym spocZywa również obowiąZek udostępnienia na swojej stronie 
internetowej skonsolidowanego wykaZu podmiotów ADR, poprZeZ ZamiesZcZenie 
stosownego łącZa do strony internetowej Komisji Europejskiej. Organ właściwy ma 
obowiąZek udostępniać ten rejestr do publicZnej wiadomości również na trwałym nośniku.55  

2.5.2 Punkt kontaktowy  

Zgodnie Z art. 14 dyrektywy ADR, państwa cZłonkowskie Zapewniają, by w prZypadku 
sporów objętych dyrektywą o charakterZe transgranicZnym, konsumenci mogli uZyskać 
pomoc w dostępie do podmiotu ADR dZiałającego w innym państwie cZłonkowskim, który 
jest właściwy do roZpatrZenia ich sporu transgranicZnego. Państwa cZłonkowskie powierZają 
to Zadanie Europejskim Centrom Konsumenckim, organiZacjom konsumenckim lub 
dowolnemu innemu podmiotowi.  

Z kolei, Zgodnie Z art. 7 ust. 1 roZporZądZenia ODR, każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden punkt kontaktowy ds. ODR i przekazuje Komisji jego nazwę i dane kontaktowe. Państwa 

członkowskie mogą przekazać odpowiedzialność za punkty kontaktowe ds. ODR swoim 

centrom należącym do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich, organizacjom 

konsumenckim lub dowolnemu innemu podmiotowi. W każdym z punktów kontaktowych ds. 

ODR działa co najmniej dwóch doradców ds. ODR. 

W opinii projektodawcy, Ze wZględu na ścisły ZwiąZek pomiędZy Zadaniami określonymi 
prZeZ wskaZane akty prawne, powinny być one realiZowane prZeZ ten sam podmiot.  

Ogólne sformułowanie dyrektywy ADR wskaZuje, że wybór podmiotu, któremu powierZona 
Zostanie realiZacja Zadania, należy do państwa cZłonkowskiego.  Do państwa należy również 

                                                 
54 W odróżnieniu do regulacji UE w polskiej ustawie należy się posłużyć pojęciem rejestru. 
55 Stosownie do dyspoZycji art. 20 ust. 4 dyrektywy ADR, Komisja prowadZi wykaZ podmiotów ADR w całej 
UE na podstawie informacji prZekaZywanych jej prZeZ organy właściwe. Komisja prZekaZuje wykaZ i jego 
aktualiZacje organom właściwym (stosownie do punktu kontaktowego) jednocZeśnie udostępniając go na swojej 
stronie internetowej i na trwałym nośniku.  
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określenie sposobu wskaZania lub ustanowienia tego podmiotu. Państwo cZłonkowskie musi 
jednak ucZynić to w taki sposób, aby Z momentem upływu terminu prZewidZianego na 
transpoZycję dyrektywy, cel prZewidZiany w prZepisach dyrektywy Został osiągnięty. W 
prZypadku art. 14 dyrektywy ADR oZnacZa to, że w terminie do 9 lipca 2015 r. państwo 
cZłonkowskie musi wskaZać lub ustanowić podmiot realiZujący Zadanie Zapewnienia 
konsumentom pomocy w dostępie do podmiotu ADR dZiałającego w innym państwie 
cZłonkowskim.   

JednocZeśnie art. 22 ust. 2 roZporZądZenia ODR wskaZuje datę wyZnacZenia i prZekaZania do 
KE informacji dotycZących punktu kontaktowego w roZumieniu art. 7 roZporZądZenia ODR. 
Termin ten jest Zbieżny Z dyrektywą ADR i upływa w dniu 9 lipca 2015 r. 

KoniecZność wypełnia obowiąZków wynikających Z wymienionych wyżej regulacji wymaga,  
by Z upływem wskaZanego terminu, podmiot wskaZany prZeZ państwa cZłonkowskie mógł 
realiZować nałożone na niego obowiąZki.   

W obecnym stanie prawnym polski ustawodawca Z powodów formalno-prawnych nie może 
ZmaterialiZować tych wymogów poprZeZ nałożenie stosownych obowiąZków na Europejskie 
Centrum Konsumenckie. Należy wyjaśnić, iż Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce 
Zostało powołane do życia w stycZniu 2005 r., na mocy poroZumienia Komisji Europejskiej Z 
UrZędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt finansowany jest Ze środków Unii 
Europejskiej i UrZędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie projekt jest 
realiZowany na podstawie umowy pomiędZy UOKIK a KE - Grant Europejskiej Agencji ds. 
Zdrowia i Konsumentów prZy Komisji Europejskiej „DecyZja o dotacji Nr 2013 81 21 ECC 
NET Poland”. Brak podmiotowości prawnej ECK uniemożliwia nałożenie na tą instytucję 
obowiąZków o charakterZe ustawowym. 

Z kolei powierZenie Zadań, o których mowa w art. 14 dyrektywy ADR i art. 7 roZporZądZenia 
ODR, organiZacji konsumenckiej mogłoby nastąpić w drodZe otwartego konkursu ofert 
prZeprowadZonego w trybie ustawy Z dnia 23 kwietnia 2003 r. o dZiałalności pożytku 
publicZnego i o wolontariacie (tekst jedn. DZ. U. Z 2010 r. Nr 234, poZ. 1536, Z późn. Zm.) 
albo prZetargu ZorganiZowanego w trybie ustawy Z dnia 29 stycZnia 2004 r. prawo Zamówień 
publicZnych (tekst jedn. DZ. U. Z 2013 r. poZ. 907, Z późn. Zm.). Sposób ten jednak nie 
gwarantuje, że prZewidZiany prZeZ dyrektywę ADR obowiąZek realnego funkcjonowania 
podmiotu od 9 lipca 2015 r. Zostanie ZrealiZowany i rodZi wątpliwości co do Zgodności Z 
prawem UE. PrZyjęcie opisanego roZwiąZania w ustawie implementującej oZnacZa bowiem 
jedynie, że określony Zostanie sposób wyłonienia podmiotu. Wyłanianie podmiotu w drodZe 
konkursu albo prZetargu będZie mogło roZpocZąć się po wejściu w życie ustawy 
transponującej dyrektywę, a to Z kolei nie daje gwarancji, że podmiot Zostanie wyłoniony w 
takim terminie, by Z upływem terminu transpoZycji dyrektywy podmiot ten mógł roZpocZąć 
dZiałalność. Możliwość uruchomienia procedury odwoławcZej prZewidZianej w obu ustawach 
dodatkowo powoduje, że termin wyZnacZony prZeZ dyrektywę i roZporZądZenie, może nie 
Zostać dochowany. 

Wobec prZedstawionych powyżej wątpliwości, roZwiąZaniem rekomendowanym jest 
powołanie prZy PreZesie UOKiK punktu kontaktowego do spraw ADR/ODR. Punkt 
kontaktowy Zostałby powołany w drodZe noweliZacji ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów. Do Zadań punktu kontaktowego będZie należało udZielanie pomocy 
konsumentom w sprawach dotycZących postępowań ADR, w sZcZególności sporów o 
charakterZe transgranicZnym. 
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Punkt kontaktowy Zapewnia łącZe internetowe do platformy ODR, o której mowa w art. 5 
roZporZądZenia ODR.56 Punkt kontaktowy będZie wykonywał jednocZeśnie Zadania punktu 
kontaktowego ds. ODR w roZumieniu art. 7 roZporZądZenia ODR. 

Tryb pracy punktu kontaktowego określi regulamin ustalony prZeZ PreZesa UOKiK. 

2.5.3 Postępowanie w sprawie notyfikacji podmiotów ADR  

2.5.3.1 Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich   

Dyrektywa ADR wprowadZa obowiąZek prowadZenia wykaZu podmiotów ADR. W polskiej 
regulacji będZie to rejestr podmiotów  uprawionych do poZasądowego roZwiąZywnia sporów 
konsumenckich, Zwany dalej „rejestrem”. Zakłada się, iż rejestr będZie jawny. Rejestr ten 
powinien obejmować: 

a) naZwę, siedZibę i inne dane identyfikujące oraZ adresy stron internetowych podmiotów 
ADR;  

b) w stosownych prZypadkach, pobierane prZeZ podmioty ADR opłaty [o ile podmiot ADR 
pobiera takie opłaty];  

c)  jęZyk lub jęZyki, w jakich można składać skargi i w jakich prowadZone jest 
postępowanie ADR;  

d) rodZaje sporów, których roZwiąZywaniem Zajmuje się dany podmiot ADR (np. spory  
majątkowe, niemajątkowe, spory B2C, B2B, C2C, spory wsZcZynane prZeZ 
konsumentów lub prZeZ spory wsZcZynane prZeZ prZedsiębiorców);  

e) sektory i kategorie sporów objęte Zakresem dZiałania posZcZególnych podmiotów ADR 
(np. sektor usług finansowych, kategoria usługi bankowe, ubeZpiecZeniowe);  

f) w stosownych prZypadkach, informację o koniecZności fiZycZnej obecności stron lub 
ich prZedstawicieli, w tym oświadcZenie dotycZące tego, cZy postępowanie ADR jest 
lub może być prowadZone jako postępowanie ustne lub pisemne [wtedy kiedy 
procedury na podstawie, których dZiała dany podmiot ADR Zakładają taką 
koniecZność];  

g) wiążący lub niewiążący charakter wyniku postępowania ADR oraZ  

h)  prZesłanki, na podstawie których podmiot ADR może odmówić roZpatrywania danego 
sporu Zgodnie Z prZepisami ustawy – patrZ punkt 2.3.1.5 projektu Założeń do ustawy 
(por art. 5 ust. 4 dyrektywy ADR). 

Organ właściwy jest ZobowiąZany prZekaZać rejestr podmiotów ADR do Komisji 
Europejskiej. W raZie jakichkolwiek Zmian w Zakresie informacji objętych art. 19 ust. 1 
dyrektywy ADR  (patrZ punkt 2.5.3.2.1. Założeń do ustawy), organ właściwy nieZwłocZnie 
uaktualnia rejestr i prZekaZuje stosowne informacje w tym Zakresie Komisji Europejskiej. 

2.5.3.2 Postępowanie rejestrowe  

AnaliZa obowiąZków, które nakłada na organ właściwy prZepis art. 20 dyrektywy ADR 
wskaZuje, iż niektóre Z kompetencji organu właściwego w stosunku do podmiotu ADR mają 
charakter kompetencji władcZych. Implementacja prZepisów do polskiego porZądku prawnego 
                                                 
56 Zgodnie Z art. 14 ust. 5 roZporZądZenia ODR, państwa cZłonkowskie Zapewniają by podmioty ADR, centra 
należące do Sieci  Europejskich Centrów Konsumenckich, właściwe organy Zdefiniowane w art. 18 dyrektywy 
ADR oraZ w stosownych prZypadkach podmioty wyZnacZone Zgodnie Z art. 14 ust. 2 dyrektywy ADR, 
udostępniały łącZe elektronicZne do platformy ODR. 
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wymaga od ustawodawcy podjęcia decyZji co do wyboru trybu dZiałania organu właściwego 
w stosunku do podmiotu ADR.  

W ZwiąZku Z faktem, iż organem właściwym będZie organ administracji publicZnej (PreZes 
UOKiK), naturalną procedurą wydaje się być postępowanie administracyjne ustanowione w 
Kodeksie postępowania administracyjnego. Jakkolwiek tryb odwoławcZy prZewidZiany w 
Kodeksie postępowania administracyjnego oraZ kontrola sądowo-administracyjna nie wydaje 
się być do końca dostosowany do procedury ADR (w kontekście ratio legis dyrektywy ADR, 
które opiera się na Zapewnieniu sZybkości procedur), to wyłącZenie możliwości odwoławcZej 
naraZiłoby taką implementację na ZarZut niekonstytucyjności.  

JednocZeśnie, w regulacji krajowej będZie należało wyjaśnić, w jakim trybie organ ten - jako 
organ administracji, będZie dZiałał w stosunku do innego organu administracji – jeżeli będZie 
to jednocZeśnie podmiot ADR. W Polsce będZie tak w prZypadku tZw. regulatorów, „prZy 
których” lub – „w strukturach których”, dZiałają podmioty ADR.  

W kontekście prZedstawionych Założeń, proponuje się wprowadZenie następujących 
roZwiąZań prawnych. 

2.5.3.2.1 Wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania 

sporów konsumenckich  

PrZepis art. 19 ust. 1 dyrektywy ADR Zawiera listę danych, które musi Zawierać wniosek o 
wpis do wykaZu podmiotów ADR (Zdefiniowanie wykaZu w art. 20 dyrektywy ADR). 
Warunkiem koniecZnym Złożenia prZeZ podmiot  wniosku o wpis do wykaZu, jest prZekaZanie 
prZeZ podmiot  organowi właściwemu danych, o których mowa w ust. 1 wraZ Z uZasadnionym 
oświadcZeniem, o którym mowa w ust. 2 art. 19.  

Wniosek powinien Zawierać: 

a) naZwy podmiotów Zajmujących się poZasądowym roZwiąZywaniem sporów, dane 
kontaktowe oraZ adres strony internetowej;  

b) informacje na temat struktury i finansowania tych podmiotów, w tym osób fiZycZnych 
odpowiedZialnych Za roZstrZyganie sporów, ich wynagradZania, długości kadencji oraZ 
informacje prZeZ kogo są Zatrudnione;  

c) Zasady proceduralne podmiotu;  

d) w stosownych prZypadkach, pobierane prZeZ podmioty opłaty;  

e) średni cZas trwania postępowania w sprawie roZstrZygania sporu;  

f) jęZyk lub jęZyki, w jakich można składać skargi i w jakich prowadZone jest 
postępowanie w sprawie roZstrZygania sporu;  

g) oświadcZenie w sprawie rodZajów sporów objętych postępowaniem w sprawie 
roZstrZygania sporu;  

h)  prZesłanki, na postawie których podmiot Zajmujący się roZstrZyganiem sporów może 
odmówić roZpatrywania danego sporu, Zgodnie Z art. 5 ust. 4 dyrektywy ADR. 

WraZ Z wnioskiem o wpis do wykaZu podmiot  aplikujący prZekaZuje organowi właściwemu 
uZasadnienie Zawierające oświadcZenie - cZy dany podmiot spełnia wymogi podmiotu ADR, 
o których mowa w dyrektywie (chodZi Zarówno o wymogi prZedmiotowo – podmiotowe jak i 
wymogi jakościowe). Na podmiocie ADR spocZywa obowiąZek nieZwłocZnego 
poinformowania organu właściwego o jakichkolwiek Zmianach w informacjach, o których 
mowa powyżej.  
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Wdrożenie wskaZanych prZepisów dyrektywy ADR powinno nastąpić poprZeZ wprowadZenie 
do ustawy prZepisów wskaZujących, iż warunkiem wpisu do rejestru podmiotów uprawionych 
do poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich prowadZonego prZeZ organ 
właściwy, jest Złożenie prZeZ podmiot Zajmujący się poZasądowym roZstrZyganiem sporów  i 
mający siedZibę na terytorium RP, stosownego wniosku Zawierającego następujące 
enumeratywnie wymienione informacje: 

a) naZwę podmiotu, siedZibę i inne dane identyfikujące oraZ adres strony internetowej;  

b) informacje na temat struktury i źródeł i sposobów finansowania podmiotu, w tym osób 
fiZycZnych odpowiedZialnych Za roZstrZyganie sporów, ich wynagradZania, długości 
kadencji oraZ informacje prZeZ kogo są Zatrudnione;  

c) procedury, które są stosowane prZeZ podmiot w ramach roZstrZygania sporów;  

d) w stosownych prZypadkach, pobierane prZeZ podmiot opłaty;  

e) średni cZas trwania postępowania w sprawie roZstrZygania sporu;  

f) jęZyk lub jęZyki, w jakich można składać skargi i w jakich prowadZone jest 
postępowanie w sprawie roZstrZygania sporu;  

g) oświadcZenie o Zakresie kognicji danego podmiotu [informacja o podmiotach, 
kategoriach sporów i sektorach objętych właściwością danego podmiotu]; 

h) informacje w jakich prZypadkach podmiot odmawia roZpatrywania danego sporu, 
Zgodnie Z prZepisami ustawy [odwołanie do odpowiednich prZepisów ustawy]. 

WraZ Z wnioskiem o wpis do rejestru podmiot - wnioskodawca ZobowiąZany jest prZekaZać 
organowi właściwemu uZasadnienie Zawierające oświadcZenie - cZy dany podmiot spełnia 
wymogi podmiotu ADR, o których mowa w ustawie.  

Ujednolicony wZór wniosku o wpis do rejestru Zostanie opracowany prZeZ organ właściwy i 
podany do publicZnej wiadomości. 

W prZypadku Zaistnienia jakichkolwiek Zmian mających wpływ na aktualność informacji 
prZekaZanych we wniosku, na podmiocie ADR powinien spocZywać obowiąZek 
nieZwłocZnego poinformowania o tych Zmianach organu właściwego, który następnie oceni je 
pod kątem wymogów ustawy.  

Wydaje się, iż właściwe jest również wprowadZenie do ustawy stosownego terminu do 
prZekaZania informacji o Zmianie tZw. danych rejestrowych. Terminem odpowiednim będZie 
termin 14 dniowy od momentu Zaistnienia takiej Zmiany. W sytuacji, w której podmiot ADR 
uchybi opisanemu obowiąZkowi, organ właściwy będZie mógł wsZcZąć na warunkach 
określonych w ustawie, postępowanie w sprawie wykreślenia podmiotu ADR Z rejestru 
podmiotów ADR (patrZ punkt 2.5.3.2.3 projektu Założeń). 

Art. 19 ust. 2 dyrektywy ADRdotycZy tZw. ADR utworZonego prZeZ prZedsiębiorcę, o którym 
mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy. Tego rodZaju podmioty ADR dodatkowo musZą 
prZekaZać do organu właściwego informacje dotycZące prZestrZegania prZeZ nie 
sZcZegółowych dodatkowych wymogów w Zakresie nieZależności i prZejrZystości 
określonych w art. 6 ust. 3 dyrektywy ADR.  W ZwiąZku Z faktem, iż polska regulacja nie 
będZie prZewidywała istnienia tego rodZaju podmiotów ADR, implementacja prZepisu nie jest 
koniecZna.  

Organ właściwy powinien mieć kompetencje do dokonywania oceny podmiotu, który składa 
wniosek o wpis do rejestru podmiotów ADR, biorąc po uwagę informacje prZekaZane prZeZ 
podmiot we wniosku, wymogi jakościowe dotycZące podmiotów ADR i postępowań ADR 
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Zawarte w ustawie, w tym krajowe prZepisy wykracZające poZa wymogi dyrektywy, Zgodnie Z 
prawem UE57. Organ właściwy ocenia również cZy podmioty ADR mające siedZibę w RP 
spełniają wymogi określone w roZporZądZeniu ODR. 

Po dokonaniu oceny podmiotu ZgłasZającego, organ właściwy wpisuje albo odmawia wpisu 
tego podmiotu do rejestru podmiotów ADR. 

Zasadne wydaje się ZreZygnowanie Z wydawania decyZji o wpisie do rejestru podmiotów 
ADR. Sam wpis byłby cZynnością materialno-technicZną, która nie wymagałaby wydania 
roZstrZygnięcia w formie decyZji. Natomiast organ właściwy odmawiałby dokonania wpisu do 
rejestru podmiotów ADR w formie decyZji administracyjnej, gdyż tego rodZaju 
roZstrZygnięcia wpływają na prawa i obowiąZki podmiotów. 

2.5.3.2.2 Wykreślenie z rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich  

Ustawa powinna regulować również kwestię usunięcia podmiotu ADR Z rejestru. Organ 
właściwy dokonuje wykreślenia Z rejestru podmiotów ADR. Wykreślenie Z rejestru danego 
podmiotu ADR, może nastąpić: 

1. Z urZędu  

a) prZypadku braku spełnienia prZeZ podmiot ADR wymogów ustawowych, po 
beZskutecZnym weZwaniu podmiotu ADR do dostosowania się do wymogów 
ustawowych lub  

b) w prZypadku, w którym podmiot ADR nie prZekaże w ustawowym terminie 
informacji o Zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru podmiotów ADR (dalej 
jako dane rejestrowe),58 albo  

2. na wniosek podmiotu ADR. 

2.5.3.2.3 Postępowanie w sprawie wykreślenia podmiotu ADR z rejestru  

Postępowanie w sprawie wykreślenia podmiotu ADR Z rejestru podmiotów ADR wsZcZyna 
się wyłącZnie Z urZędu. 

a) W sytuacji, w której pomiot ADR prZestaje spełniać wymogi, o których mowa w 
ustawie, organ właściwy wsZcZyna postępowanie w sprawie wykreślenia podmiotu 
ADR Z rejestru i wZywa podmiot ADR do nieZwłocZnego Zagwarantowania spełnienia 
wymaganych ustawą warunków.  

W takim wypadku, Zgodnie Z intencją ustawodawcy UE (por. art. 20 ust. 2 akapit 2 
dyrektywy ADR) ustawa powinna prZyZnawać podmiotowi ADR trZymiesięcZny termin 
na ponowne dostosowanie do wymogów prawnych. Po upływie tego terminu, jeżeli 
podmiot ADR nadal nie spełnia wymogów ustawy, organ właściwy wydaje decyZję o 
wykreśleniu tego podmiotu Z rejestru podmiotów ADR i aktualiZuje wykaZ podmiotów 
ADR, o cZym nieZwłocZnie informuje Komisję Europejską.59  

                                                 
57 Należy Zwrócić uwagę, iż takie prZepisy obecnie nie istnieją, niemniej koniecZne wydaje się Zachowanie 
spójności systemowej, w prZypadku prZedłożenia propoZycji takich roZwiąZań prawnych w Zakresie 
poZasądowych sposobów roZwiąZywania sporów. Zgodnie Z art. 2 ust. 3 Zd. 2 dyrektywy ADR, państwa 
cZłonkowskie mogą utrZymać w mocy lub wprowadZić prZepisy wykracZające poZa prZepisy w niniejsZej 
dyrektywie, aby Zagwarantować wyżsZy poZiom ochrony konsumentów. 
58 RoZwiąZanie będZie miało charakter sankcyjny, co jednocZeśnie stanowiło będZie wypełnienie prZeZ 
ustawodawcę krajowego dyspoZycji art. 21 dyrektywy ADR. 
59 Zgodnie Z ust. 3 art. 20 dyrektywy, jeżeli państwo cZłonkowskie wyZnacZyło więcej niż jeden organ właściwy, 
o wykaZie i  jego aktualiZacjach KE jest informowana prZeZ wyZnacZony w danym państwie - punkt kontaktowy.  
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Postępowanie w sprawie wykreślenia podmiotu ADR Z rejestru podmiotów ADR 
powinno ZakońcZyć się nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia jego wsZcZęcia. 
PrZepisy art. 35-37 k.p.a. powinny mieć Zastosowanie odpowiednio. 

b) W prZypadku Zaistnienia jakichkolwiek Zmian mających wpływ na aktualność 
informacji prZekaZanych we wniosku o wpis do rejestru podmiotów ADR, podmiot 
ADR ma obowiąZek nieZwłocZnego poinformowania organu właściwego o Zaistniałych 
Zmianach (patrZ punkt 2.5.3.2.1 projektu Założeń), nie później niż w terminie 14 dni od 
Zaistnienia takiej Zmiany.  

W prZypadku uchybienia obowiąZkowi, o którym mowa powyżej, organ właściwy może 
weZwać podmiot ADR do Złożenia stosownych wyjaśnień i uZupełnienia danych w 
wyZnacZonym prZeZ organ właściwy terminie. W prZypadku beZskutecZnego weZwania 
do uaktualnienia danych rejestrowych, organ właściwy może wydać decyZję o 
wykreśleniu podmiotu ADR Z rejestru podmiotów ADR. 

2.5.3.2.4 Wykreślenie podmiotu ADR z rejestru na wniosek  

Dyrektywa ADR nie reguluje kwestii wykreślenia podmiotu ADR Z rejestru na wniosek 
podmiotu ADR. Jednak w regulacji krajowej, celem Zapewnienia spójności systemowej, 
należy prZewidZieć takie roZwiąZanie. W takiej sytuacji nie wsZcZyna się postępowania, a 
wykreślenie należy traktować jako cZynność materialno – technicZną. 

2.5.3.2.5 Tryb odwoławczy  

W ZwiąZku Z faktem, iż organem właściwym będZie organ centralny – PreZes UOKiK, który 
podległy jest PreZesowi Rady Ministrów, wydaje się, iż od decyZji organu właściwego o 
odmowie wpisu do wykaZu podmiotów ADR albo decyZji o wykreśleniu Z rejestru 
podmiotów ADR, nie powinno prZysługiwać odwołanie, a racZej stosownie do art. 127 § 3 
k.p.a. – wniosek o ponowne roZpatrZenie sprawy. 

PrZepis art. 129 § 3 k.p.a. wskaZuje, że prZepisy sZcZególne mogą prZewidywać inne terminy 
do wniesienia odwołania (wniosku o ponowne roZpatrZenie sprawy). WykorZystując tę 
możliwość, można roZważyć wprowadZenie do ustawy prZepisu, Z którego wynikałoby, iż 
wniosek o ponowne roZpatrZenie sprawy od decyZji o odmowie wpisu do rejestru podmiotów 
ADR albo decyZji o wykreśleniu Z rejestru podmiotów ADR, należy wnieść w terminie 7 dni 
od dnia doręcZenia decyZji stronie, co cZęściowo prZyspiesZy procedurę.  

Do ustawy powinien Zostać wprowadZony również prZepis, Zgodnie Z którym skargi na 
decyZje w sprawach odmowy wpisu do rejestru podmiotów ADR albo na decyZje w sprawach 
wykreślenia podmiotu ADR Z rejestru podmiotów ADR, wnosi się beZpośrednio do sądu 
administracyjnego w terminie 3 dni od dnia doręcZenia decyZji, a sąd wyZnacZa roZprawę nie 
później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia do niego skargi, chyba że ZachodZą 
prZesZkody formalne.60 

DZiałania podejmowane prZeZ organ właściwy w sprawach dotycZących wpisu do wykaZu, 
tZw. regulatorów (organów administracji „prZy których” lub „w strukturach których” dZiałają 
podmioty ADR) nie mogą różnić się od dZiałań podejmowanych wobec podmiotów 
niepublicZnych. WprowadZenie odrębnej procedury w stosunku do podmiotów publicZnych i 
niepublicZnych może być kontestowane Z uwagi na nie mające uZasadnienia różnicowanie 
podmiotów, świadcZących te same usługi.   

 

                                                 
60 RoZwiąZanie analogicZne jak w prZypadku art. 13 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (DZ. 
U. Z 2013 r., poZ. 397) 
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2.5.3.2.6 Odwołanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego 

W Zakresie nieuregulowanym w ustawie w Zakresie postępowania rejestrowego, powinny 
Znaleźć Zastosowanie prZepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

2.5.4 Promocja systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i 

współpraca pomiędzy organami  

At. 15 ust. 1 dyrektywy ADR wprowadZa obowiąZek Zapewnienia konsumentom dostępu do 
informacji o notyfikowanych podmiotach ADR. PowyżsZy obowiąZek ma być spełniony 
poprZeZ udostępnienie na stronach internetowych podmiotów ADR, ECK oraZ punktów 
kontaktowych, linku do strony Komisji Europejskiej Z wykaZem notyfikowanych podmiotów 
ADR, o którym mowa w art. 20 ust. 4 dyrektywy ADR. Ponadto, należy udostępniać 
powyżsZe informacje na trwałym nośniku w siedZibach podmiotów ZobowiąZanych. 

W ZwiąZku Z powyżsZym w ustawie implementującej należy wprowadZić obowiąZek 
ZamiesZcZenia na stronie internetowej łącZa elektronicZnego do strony Komisji Europejskiej, 
na której Znajduje się wykaZ notyfikowanych podmiotów ADR. ObowiąZek ten powinien być 
nałożony na podmioty ADR i punkty kontaktowe. 

Ponadto, na podmioty ADR oraZ punkty kontaktowe należy nałożyć obowiąZek 
prZekaZywania na trwałym nośniku wykaZu notyfikowanych podmiotów ADR, w swojej 
siedZibie.  

Dyrektywa ADR nakłada również powyżsZy obowiąZek na Europejskie Centra 
Konsumenckie. Z uwagi na brak de lege lata podstaw prawnych Zapewniających 
podmiotowość ECK, polski ustawodawca nie może wprowadZić takiego obowiąZku do 
ustawy (patrZ uwagi do pkt 2.5.2 projektu Założeń). 

Zgodnie Z art. 15 ust. 3 dyrektywy ADR, państwo cZłonkowie odpowiedZialne jest Za 
roZpowsZechnianie informacji na temat postępowań i podmiotów ADR.  

Implementacja tego prZepisu powinna polegać na wpisaniu do Zakresu Zadań organu 
właściwego dZiałań edukacyjno – informacyjnych popularyZujących wiedZę o możliwościach 
polubownego roZwiąZywania sporów konsumenckich i o dostępnych podmiotach ADR.  

Zgodnie Z art. 16 ust. 1 dyrektywy ADR, państwo cZłonkowskie musi Zapewnić współpracę 
pomiędZy podmiotami ADR w Zakresie roZstrZygania sporów transgranicZnych oraZ wymianę 
najlepsZych praktyk w Zakresie roZstrZygania sporów krajowych i transgranicZnych.  

W projektowanej ustawie należy, do Zakresu Zadań organu właściwego, wprowadZić 
Zapewnienie współpracy pomiędZy podmiotami ADR w Zakresie roZstrZygania sporów 
transgranicZnych. Ponadto, Zadaniem organu właściwego będZie Zapewnienie współpracy 
polegającej na regularnej wymianie najlepsZych praktyk i doświadcZeń w Zakresie 
roZstrZygania sporów transgranicZnych i krajowych.  

Art. 17 ust. 1 i 2 dyrektywy ADR nakłada obowiąZek Zapewnienia współpracy pomiędZy 
podmiotami ADR, a organami krajowymi, którym powierZono egZekwowanie aktów 
prawnych w Zakresie ochrony konsumentów. Współpraca ta obejmuje w sZcZególności 
wymianę informacji o praktykach w posZcZególnych sektorach gospodarki, na które 
najcZęściej pojawiają się skargi konsumentów oraZ dokonywanie oceny merytorycZnej i 
prZekaZywanie informacji prZeZ organy krajowe podmiotom ADR, jeśli ocena lub informacja 
jest nieZbędna do roZpatrZenia posZcZególnego sporu i jest już dostępna. 

Implementacja art. 17 ust. 1 i 2 dyrektywy ADR, powinna polegać Zatem na wprowadZeniu 
do Zakresu Zadań organu właściwego koniecZności Zapewnienia współpracy pomiędZy 
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podmiotami ADR, a organami, do których Zadań należy ochrona konsumentów, poprZeZ: 

- wymianę informacji o praktykach w posZcZególnych sektorach rynku, w których najcZęściej 
pojawiają się skargi konsumentów; 

- udostępnianie podmiotom ADR wykładni prZepisów, publikację interpretacji prZepisów  
będących w kompetencji tych organów. 

Udostępnianie podmiotom ADR wykładni prZepisów będących w kompetencji organów, do 
których Zadań należy ochrona konsumentów, odnosi się do oceny i wykładni prZepisów prawa 
powsZechnie obowiąZującego, jeżeli taka ocena lub wykładnia Została sporZądZona prZeZ 
właściwy organ. Zadanie to nie obejmuje prZygotowywania opinii in concreto do 
prZedłożonej organowi, prZeZ podmiot ADR, konkretnej sprawy. Ustawa nie może 
ZobowiąZywać organów administracji do prZygotowywania takich opinii na wniosek 
podmiotu ADR.  

2.5.5 Obowiązek sprawozdawczości  

2.5.5.1 Obowiązek sprawozdawczości organu właściwego  

Do ustawy, Zgodnie Z art. 19 ust. 6 dyrektywy ADR, należy wprowadZić obowiąZek 
sprawoZdawcZości organu właściwego w stosunku do Komisji Europejskiej. Na tej podstawie 
organ właściwy powinien Zostać Zobligowany do publikacji oraZ cyklicZnego prZekaZywania 
do KE sprawoZdań o funkcjonowaniu i roZwoju podmiotów ADR. PierwsZe takie 
sprawoZdanie powinno Zostać prZekaZane do dnia 9 lipca 2018 r. a następnie cyklicZnie co 4 
lata. SprawoZdanie to powinno Zawierać w sZcZególności (lista otwarta): 

a) wskaZanie najlepsZych praktyk podmiotów ADR;  

b) w stosownych prZypadkach, w oparciu o dane statystycZne, opis niedociągnięć [chodZi 
o nieprawidłowości, uchybienia, niedostatki, niedoskonałości lub ułomności systemu), 
które utrudniają funkcjonowanie podmiotów ADR Zarówno w sporach krajowych, jak i 
trans granicZnych [wydaje się, iż o ile takie niedociągnięcia istnieją] ;  

c) w stosownych prZypadkach, prZedstawienie Zaleceń dotycZących sposobów poprawy 
efektywnego i skutecZnego funkcjonowania podmiotów ADR [i ile takie Zalecenia 
Zostaną sformułowane]. 

SprawoZdanie obejmuje wsZystkie podmioty ADR mające siedZibę na terytorium RP. 

2.5.5.2 Obowiązek sprawozdawczości podmiotu uprawnionego do pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich   

Art. 19 ust. 3 dyrektywy ADR statuuje obowiąZek sprawoZdawcZości podmiotu ADR. 
Zgodnie Z tym, podmioty ADR są ZobowiąZane co dwa lata prZekaZywać organowi 
właściwemu informacje dotycZące: 

a) licZby otrZymanych sporów oraZ rodZajów skarg, Z którymi spory te były one ZwiąZane;  

b) odsetka postępowań ADR, które prZerwano prZed osiągnięciem wyniku;  

c)  średniego cZasu roZstrZygania prZedłożonych sporów;  

d) odsetka prZypadków Zastosowania się do reZultatu postępowań ADR, jeśli jest on 
Znany;  

e) wsZelkich powtarZających się lub istotnych problemów, które występują cZęsto i 
prowadZą do sporów międZy konsumentami a prZedsiębiorcami; informacjom 
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prZekaZywanym w tym wZględZie mogą towarZysZyć Zalecenia dotycZące unikania lub 
roZwiąZywania takich problemów w prZysZłości;  

f)  w stosownych prZypadkach, oceny skutecZności ich współpracy w ramach sieci 
podmiotów ADR ułatwiających roZstrZyganie sporów transgranicZnych;  

g) w stosownych prZypadkach – sZkoleń odbytych prZeZ osoby fiZycZne odpowiedZialne 
Za ADR Zgodnie Z art. 6 ust. 6 dyrektywy ADR;  

h) oceny skutecZności postępowania ADR oferowanego prZeZ dany podmiot i możliwych 
sposobów poprawy osiąganych prZeZ niego wyników. 

W ZwiąZku Z powyżsZym należy nałożyć na podmioty ADR obowiąZek prZekaZywania 
organowi właściwemu sprawoZdania Ze swojej dZiałalności. SprawoZdanie powinno Zawierać  
informacje dotycZące: 

a) licZby wniosków o roZpatrZenie sporu, które wpłynęły do podmiotu ADR oraZ rodZaj 
spraw, Z którymi spory te były one ZwiąZane;  

b) udZiału procentowego postępowań ADR, które Zostały prZerwane prZed osiągnięciem 
roZstrZygnięcia;  

c)  średniego cZasu roZstrZygania sporów;  

d) udZiału procentowego prZypadków Zastosowania się do roZstrZygnięcia podmiotu ADR, 
jeśli jest on Znany;  

e) wsZelkich powtarZających się lub istotnych problemów, które występują cZęsto i 
prowadZą do sporów międZy konsumentami a prZedsiębiorcami; informacjom 
prZekaZywanym w tym Zakresie mogą towarZysZyć Zalecenia dotycZące unikania lub 
roZwiąZywania takich problemów w prZysZłości;  

f)  w stosownych prZypadkach, oceny skutecZności współpracy podmiotów ADR w 
ramach sieci podmiotów ADR ułatwiających roZstrZyganie sporów transgranicZnych;  

g) w stosownych prZypadkach – sZkoleń odbytych prZeZ osoby fiZycZne odpowiedZialne 
Za postępowania ADR; 

h) oceny skutecZności postępowania ADR oferowanego prZeZ dany podmiot i możliwych 
sposobów poprawy jego dZiałania. 

Podmioty ADR będZie obowiąZywać dwuletni okres sprawoZdawcZy. PierwsZe sprawoZdanie 
powinno Zostać prZekaZane organowi właściwemu dwa lata od momentu notyfikacji do KE 
rejestru podmiotów ADR (art. 24 ust. 2 dyrektywy ADR prZewiduje, iż do dnia 9 stycZnia 
2016 r. państwa cZłonkowskie prZekaZują KE pierwsZy wykaZ podmiotów ADR). Kolejne 
sprawoZdania powinny być prZekaZywane prZeZ podmioty ADR w okresie dwuletnim w 
terminie do końca kwietnia. Dyrektywa ADR nie wyZnacZa konkretnej daty składnia 
sprawoZdań, niemniej wydaje się, iż termin cZterech miesięcy (tj. od stycZnia do kwietnia) 
będZie terminem wystarcZającym do sporZądZenia prZeZ podmiot ADR sprawoZdania Za dwa 
lata dZiałalności podmiotu ADR, poprZedZające rok Złożenia sprawoZdania. 

Organ właściwy opracuje i opublikuje na swojej stronie internetowej jednolity wZór 
sprawoZdania podmiotu ADR. 

2.5.6 Obowiązek stosowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów 

dotyczących informacji podlegających ochronie  

Zgodnie Z art. 17 ust. 3 dyrektywy ADR, państwa cZłonkowskie Zapewniają Zgodność 
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współpracy i wymiany informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, Z Zasadami ochrony danych 
osobowych określonymi w dyrektywie 95/46/WE. 

PrZepis nie wymaga implementacji Z uwagi na obowiąZywanie w polskim porZądku prawnym 
ustawy Z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DZ.U Z 2002 r  
Nr 101, poZ. 926, Z późn. Zm.). 

Zgodnie Z art. 17 ust. 4 dyrektywy ADR, współpraca pomiędZy podmiotami ADR poZostaje 
beZ usZcZerbku dla prZepisów dotycZących tajemnicy Zawodowej i handlowej mających 
Zastosowanie do organów krajowych wdrażających akty prawne Unii w Zakresie ochrony 
konsumentów. Ponadto, podmiotów ADR dotycZą Zasady Zachowania tajemnicy służbowej  
lub inne równoważne obowiąZki w Zakresie poufności. Celem powyżsZej regulacji jest 
objęcie obowiąZkiem Zachowania tajemnicy, wsZystkich podmiotów biorących udZiał w 
postępowaniach ADR. 

W ZwiąZku Z powyżsZym, do ustawy implementującej należy wprowadZić Zasadę, Zgodnie Z 
którą do wsZystkich postępowań objętych ustawą o poZasądowym  roZwiąZywaniu sporów 
konsumenckich powinny mieć Zastosowanie prZepisy dotycZące ochrony tajemnicy 
prZedsiębiorstwa, jak również innych informacji podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych prZepisów. 

2.5.7 Sankcje za naruszenie przepisów ustawy  

Zgodnie Z art. 21 dyrektywy ADR, państwa cZłonkowskie ustanawiają prZepisy dotycZące 
sankcji mających Zastosowanie w prZypadku narusZenia prZepisów krajowych prZyjętych w 
sZcZególności Zgodnie Z art. 13 i podejmuje wsZelkie nieZbędne środki w celu Zapewnienia 
ich wdrożenia. JednocZeśnie dyrektywa ADR nie prZesądZa o charakterZe tych sankcji 
wskaZując jedynie, że musZa być one skutecZne, proporcjonalne i odstrasZające  

Zgodnie Z dyspoZycją ustawodawcy UE, sankcją Za brak prZestrZegania prZepisów ustawy o 
poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich prZeZ podmiot ADR, będZie 
wykreślenie Z rejestru podmiotów ADR (patrZ pkt 2.5.3.2.1 – 2.5.3.2.3 projektu Założeń).  

W prZypadku narusZenia prZeZ prZedsiębiorcę wymogów informacyjnych określonych w art. 
13 ust. 3 dyrektywy ADR (patrZ pkt 2.4. projektu Założeń) wydaje się, iż właściwą sankcją 
będZie wprowadZenie domniemanej Zgody na poddanie się postępowaniu ADR.  

OZnacZa to, że do ustawy o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich należy 
wprowadZić stosowne roZwiąZanie prZewidujące, że w sytuacji, w której prZedsiębiorca 
informując konsumenta o negatywnym roZpatrZeniu Złożonej prZeZ niego reklamacji, nie 
prZekaZuje jednocZeśnie jednoZnacZnej informacji o ZgodZie na poddanie się kognicji 
właściwych podmiotów ADR albo informacji o braku takiej Zgody, domniemuje się, że 
wyraża on Zgodę na poddanie się postępowaniu o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów 
konsumenckich.  

Wydaje się Z kolei, że co do narusZenia wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 dyrektywy, 
nie jest koniecZne ustanawianie w prawie polskim dodatkowych sankcji. Materia i charakter 
narusZeń, o których mowa we wskaZanych prZepisach dyrektywy wypełnia Znamiona 
nieucZciwych praktyk rynkowych w roZumieniu ustawy Z dnia 23 sierpnia 2007 r. o 
prZeciwdZiałaniu nieucZciwym praktykom rynkowym (DZ. U. Nr 171, poZ. 1206, Z późn. 
Zm.), a w Zakresie publicZnoprawnym – może nosić również Znamiona praktyki narusZającej 
Zbiorowe interesy konsumentów w roZumieniu ustawy Z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (DZ. U. Nr 50, poZ. 331, Z późn. Zm.). Wobec istniejących w 
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prawie polskim ww. prZepisów sankcjonujących Zachowania, o których mowa w art. 13 ust. 1 
i 2 dyrektywy, nie wydaje się koniecZna dalsZa interwencja legislacyjna w tym Zakresie.  

2.6 Przepisy zmieniające  

2.6.1 Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego  

Określony prZeZ dyrektywę ADR system sekwencyjności składania oświadcZenia woli w 
Zakresie wyrażania Zgody prZeZ strony postępowania (ZwłasZcZa konsumenta), o którym 
mowa w art. 10, wymaga analiZy w świetle obecnych regulacji Kodeksu postępowania 
cywilnego (art. 1154 i nast. k.p.c.). Zgodnie Z wolą ustawodawcy UE poroZumienie Zawarte 
pomiędZy prZedsiębiorcą a konsumentem o poddaniu sporu pod roZstrZygnięcie podmiotu 
ADR nie powinno być wiążące dla konsumenta, jeżeli w reZultacie poZbawia konsumenta 
prawa do sądowego roZstrZygnięcia sporu. OZnacZa to, dla ustawodawcy krajowego 
wprowadZenie Zasady, że Zgoda na roZstrZygnięcie podmiotu ADR, jest możliwa dopiero ex 
post. Jest to swoiste odwrócenie ogólnej Zasady obowiąZującej w k.p.c.61 Obecnie w polskiej 
procedurZe roZwiąZanie oparte na podobnej ZasadZie, istnieje w prZepisach dotycZących 
Zapisu na sąd polubowny w sprawach pracownicZych, którego sporZądZenie jest możliwe 
dopiero po powstaniu sporu (por. art. 1164 k.p.c.62). 

I tak, w świetle regulacji dotycZących sądownictwa polubownego, Zgodnie Z art. 10 ust. 1 
dyrektywy ADR „Zapis na sąd polubowny” obejmujący spory wynikające Z umów, których 
stroną jest konsument, nie mógłby wiąZać konsumenta, jeżeli Zostałby sporZądZony prZed 
powstaniem sporu. Wobec powyżsZego Zasadne jest wprowadZenie w Kodeksie postępowania 
cywilnego, CZęść V (Sąd polubowny), Tytuł II (Zapis na sąd polubowny) roZwiąZania na 
wZór art. 1164 k.p.c., które w prZypadku sporów wynikających Z umów, których stroną jest 
konsument, Zapewni, iż sporZądZenie Zapisu polubownego będZie możliwe dopiero po 
powstaniu sporu i Z Zachowaniem formy pisemnej. 

Z kolei w art. 10 ust. 2 dyrektywa ADR wymaga by ustawodawca krajowy Zapewnił, iż Zapis 
na sąd polubowny obejmujący spory wynikające Z umów, których stroną jest konsument, 
wiąZał konsumenta tylko wówcZas, jeżeli konsument poddający swój spór Z prZedsiębiorcą 
roZstrZygnięciu prZeZ sąd polubowny był świadomy, że orZecZenie sądu polubownego będZie 
wiążące. Na gruncie prawa polskiego oZnacZa to, że konsument powinien wiedZieć, iż wyrok 
sądu polubownego lub ugoda prZed nim Zawarta mają moc prawną na równi Z wyrokiem sądu 
lub ugodą Zawartą prZed sądem po ich uZnaniu prZeZ sąd lub po stwierdZeniu prZeZ sąd ich 
wykonalności.  

Taką funkcję może spełnić wprowadZenie do Kodeksu postępowania cywilnego (CZęść V, 
Tytuł II) prZepisu, który będZie wymagał, aby w sporZądZanym  Zapisie na sąd polubowny w 

                                                 
61 Por. art. 1161. § 1. k.p.c. Poddanie sporu pod roZstrZygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron, w 
której należy wskaZać prZedmiot sporu lub stosunek prawny, Z którego spór wyniknął lub może wyniknąć (Zapis 
na sąd polubowny) oraZ  
Art. 1162. §1. Zapis na sąd polubowny powinien być sporZądZony na piśmie. 
§ 2. Wymaganie dotycZące formy Zapisu na sąd polubowny jest spełnione także wtedy, gdy Zapis ZamiesZcZony 
Został w wymienionych międZy stronami pismach lub oświadcZeniach Złożonych Za pomocą środków 
poroZumiewania się na odległość, które poZwalają utrwalić ich treść. Powołanie się w umowie na dokument 
Zawierający postanowienie o poddaniu sporu pod roZstrZygnięcie sądu polubownego spełnia wymagania 
dotycZące formy Zapisu na sąd polubowny, jeżeli umowa ta jest sporZądZona na piśmie, a to powołanie się jest 
tego rodZaju, że cZyni Zapis cZęścią składową umowy. 
62 Art. 1164. Zapis na sąd polubowny obejmujący spory Z Zakresu prawa pracy może być sporZądZony tylko po 
powstaniu sporu i wymaga Zachowania formy pisemnej. PrZepisu art. 1162 § 2 nie stosuje się. 
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sporach wynikających Z umowy, której stroną jest konsument, ZnalaZło się obligatoryjne 
stwierdZenie, że strony są świadome skutków prawnych orZecZenia wydanego prZeZ sąd 
polubowny oraZ wskaZanie tych skutków. 

Wydaje się, że jeśli ustawa wymagałaby, aby w Zapisie ZnalaZło się wskaZanie jak wyżej, to 
jego brak powodowałby, że Zapis jest nieważny (można tu ewentualnie prZewidZieć również 
beZskutecZność), a więc - tak jak wymaga dyrektywa – nie wiąże stron. 

Art. 11 dyrektywy ADR wprowadZa Zasadę legalności postępowania. Zakres prZepisu 
dotycZy postępowań, w których roZstrZygnięcie sporu jest stronom narZucane. W polskim 
porZądku prawnym prZepis ten należy roZpatrywać w świetle obecnych regulacji Kodeksu 
postępowania cywilnego dotycZących sądownictwa polubownego. 

Art. 11 ust. 1 dyrektywy ADR wymaga od ustawodawcy krajowego Zapewnienia w 
procedurach dotycZących sądownictwa polubownego, by konsument nie był poZbawiony 
ochrony prZyZnanej mu prZeZ prZepisy beZwZględnie obowiąZujące państwa, w którym ma 
miejsce Zwykłego pobytu. 

PrZepis dyrektywy roZróżnia trZy sytuacje: 

1) art. 11 ust. 1 lit. a – w sporach cZysto krajowych (cZyli w sytuacjach, gdy nie ma koliZji 
praw); 

2) art. 11 ust. 1 lit. b – w sporach transgranicZnych, w których prawo właściwe jest 
ustalane w oparciu o art. 6 ust. 1 i 2 RoZporZądZenia 593/2008 w sprawie prawa 
właściwego dla ZobowiąZań umownych (RZym I); 

3)  art.11 ust. 1 lit. c – w sporach transgranicZnych, w których prawo właściwe jest 
określane prZeZ art. 5 ust. 1 - 3 Konwencji RZymskiej Z 19 cZerwca 1980 r. w sprawie 
prawa właściwego dot. ZobowiąZań umownych.  

PrZepis ten istotnie Zmienia podejście do sądownictwa polubownego odnośnie do sporów, w 
których stroną jest konsument. 

PrZede wsZystkim Zauważyć należy, iż więksZość prZepisów konsumenckich ma charakter 
norm beZwZględnie obowiąZujących. Dyrektywa wymaga, by sąd polubowny w prZypadkach 
określonych w art. 11 ust. 1 lit. a, b i c stosował w/w prZepisy obowiąZujące w miejscu 
Zwykłego pobytu konsumenta, nawet wówcZas, gdy strony poddały swój spór pod 
roZstrZygnięcie tego sądu w oparciu o Zasady słusZności. DotycZy to sytuacji Zarówno 
wewnętrZnych (krajowych), jak i o charakterZe transgranicZnym, gdy ZachodZi koliZja praw. 

W celu wdrożenia omawianych prZepisów dyrektywy potrZebna wydaje się w pierwsZej 
kolejności Zmiana prZepisów dotycZących podstaw orZekania prZeZ sąd polubowny (art.1194 
kpc), w takim kierunku, że także wtedy, gdy sąd polubowny orZeka na podstawie Zasad 
słusZności cZy ogólnych Zasad prawa konsument nie może być poZbawiony ochrony, jaką 
prZyZnają mu beZwZględnie obowiąZujące prZepisy prawa miejsca Zwykłego pobytu 
konsumenta, jeżeli umowa łącZąca go Z prZedsiębiorcą spełnia prZesłanki Z art. 6 ust. 1 
RoZporZądZenia 593/2008 (RZym I). 

Ponadto dla Zapewnienia skutecZności powyżsZego wymogu należałoby wprowadZić 
roZwiąZanie, które dałoby sądom powsZechnym podstawę do odmowy uZnania i stwierdZania 
wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody Zawartej prZed sądem polubownym, w 
sytuacjach, gdy orZecZenie sądu polubownego/ugoda prZed nim Zawarta nie spełnia 
warunków, wynikających Z art. 11 ust. 1 dyrektywy.   

DotycZyłoby to Zarówno prZypadków, w których sąd polubowny roZstrZyga spór cZysto 
krajowy (art. 11 ust. 1 lit. a dyrektywy 2013/11/UE) na podstawie:  
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• obowiąZujących prZepisów prawa (stosując prZepisy prawa miejsca Zwykłego pobytu 
konsumenta i prZedsiębiorcy), lub 

• ogólnych Zasad prawa lub Zasad słusZności, 

jak i prZypadków, gdy sąd polubowny roZstrZyga spór transgranicZny (art. 11 ust.1 lit. b i c 
dyrektywy 2013/11/UE) na podstawie: 

• prZepisów prawa właściwego ustalonego w oparciu o art. 6 ust. 1 RoZporZądZenia 
593/2008 w sprawie prawa właściwego dla ZobowiąZań umownych (lub art. 5 ust. 3 
Konwencji RZymskiej Z 19 cZerwca 1980 r. w sprawie prawa właściwego dot. 
ZobowiąZań umownych), lub 

• prZepisów prawa właściwego wybranego prZeZ strony Zgodnie Z art. 6 ust. 2 
RoZporZądZenia 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla ZobowiąZań umownych 
(lub art. 5 ust. 2 Konwencji RZymskiej Z 19 cZerwca 1980 r. w sprawie prawa 
właściwego dot. ZobowiąZań umownych), lub 

• ogólnych Zasad prawa lub Zasad słusZności. 

Dla osiągnięcia tego celu nieZbędne wydaje się stosowne posZerZenie prZewidZianych w 
art.1214 § 3 k.p.c. podstaw odmowy uZnania i stwierdZania wykonalności wyroków sądów 
polubownych/ugód Zawieranych prZed takimi sądami roZstrZygających spory wynikające Z 
umów, których stroną jest konsument.  

2.6.2 Zmiany w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 

W art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów należy wprowadZić prZepis, 
Zgodnie Z którym PreZes UOKiK jest organem właściwym w roZumieniu ustawy Z dnia […] o 
poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich [DZ. U...]. W art. 31 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów określającym Zakres Zadań PreZesa UOKiK należy wprowadZić 
prZepis, Zgodnie Z którym PreZes UOKiK wykonuje Zadania i kompetencje organu 
właściwego w roZumieniu ustawy Z dnia […] o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów 
konsumenckich [DZ. U...].  

2.6.3 Zmiany w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827). 

Celem uniknięcia luki systemowej (patrZ pkt 2.4.1 projektu Założeń) do ustawy o prawach 
konsumentów należy wprowadZić do systemu prawa polskiego ustawowy obowiąZek 
ustosunkowania się prZeZ prZedsiębiorcę do reklamacji konsumenta. Dążąc do Zapewnienia 
kompleksowości roZwiąZania, należy wprowadZić 30 dniowy termin udZielenia takiej 
odpowiedZi. Odpowiedź powinna być udZielona na piśmie lub innym trwałym nośniku 
informacji. PrZedłożone roZwiąZanie powinno Znaleźć Zastosowanie wsZędZie tam, gdZie nie 
istnieją prZepisy sZcZególne regulujące kwestie reklamacji. 

RoZwiąZanie powinno Zostać wprowadZone do ustawy o prawach konsumenta jako aktu 
prawnego o charakterZe horyZontalnym regulującym stosunki cywilno - prawne w relacjach Z 
konsumentami. Z legislacyjnego punktu widZenia wydaje się, że stosowną regulację w tym 
Zakresie należałoby wprowadZić do roZdZiału I PrZepisy Ogólne ww. ustawy.  

 

 



72 
 

2.6.4 Zmiany w przepisach innych ustaw  

2.6.4.1 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. z 

2014 r., poz. 148) 

W aktualnym stanie prawnym Zadania Inspekcji Handlowej Z Zakresu poZasądowego 
roZwiąZywania sporów są realiZowane Za pomocą dwóch instrumentów, tj. postępowania 
mediacyjnego (patrZ art. 36 ustawy) oraZ polubownych sądów konsumenckich (patrZ art. 37 
ustawy).   

Obecnie ustanowiona ustawą o Inspekcji Handlowej struktura, wewnętrZny i ZewnętrZny tryb 
dZiałania stosowany w ramach tych instrumentów a także brak nieZależności podmiotów 
ADR, budZą wątpliwości w Zakresie Zgodności Z wymogami Dyrektywy ADR a tym samy 
ustawy ją implementującej. 

Celem dostosowania instrumentów prawnych stosowanych prZeZ Inspekcję Handlową do 
projektowanego systemu ADR koniecZne, Zdaniem projektodawców, jest wprowadZenie 
następujących Zmian w ustawie o Inspekcji Handlowej. 

Zakres Zadań Inspekcji Handlowej należy dostosować do nowych instrumentów i modelu 
projektowanego systemu ADR. W tym celu w art. 3 ust. 1 pkt. 3 sformułowanie 
„podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów konsumentów” powinno Zostać 
Zastąpione sformułowaniem „prowadZenie poZasądowego roZwiąZywania sporów 
konsumenckich”, natomiast pkt 4 powinien otrZymać brZmienie: „organiZowanie i 
prowadZenie sądownictwa polubownego”. 

W celu odZwierciedlenia horyZontalnej roli Inspekcji Handlowej w projektowanym systemie 
ADR (patrZ punkt 1.3 projektu Założeń), należy do ustawy wprowadZić prZepis wskaZujący, iż 
Zadania w Zakresie prowadZenia poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich, tj. 
Zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, Inspekcja Handlowa wykonuje w 
Zakresie nieZastrZeżonym dla innych organów (np. jako art. 4a ustawy).  

W konsekwencji należy w art. 4 pkt 2 skreślić wyrażenie: „Z ZastrZeżeniem  37 ust. 3”, 
bowiem w sporach wynikłych 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 Prawo 
energetycZne, Zgodnie Z prZyjętym modelem systemu ADR, właściwy będZie podmiot ADR 
powołany prZy PreZesie URE. 

Mając na uwadZe Zakres prZedmiotowy prZysZłej ustawy o poZasądowym roZwiąZywaniu 
sporów konsumenckich, w kolejnym ustępie proponowanego prZepisu mogłoby Znaleźć 
doprecyZowanie wyraźnie wskaZujące, iż w Zakresie wykonywania prZeZ Inspekcję Handlową 
Zadań dotycZących poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich, tj. Zadań, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o IH, ustawę stosuje się również do usług 
edukacyjnych świadcZonych prZeZ podmioty niepublicZne. W ten sposób w Zakresie usług 
edukacyjnych Zostałby wprowadZony wyjątek, który w prZeciwieństwie do całościowego 
wyłącZenia usług edukacyjnych Z Zakresu kontroli Inspekcji (patrZ art. 4 pkt 10 ustawy), 
dotycZyłby tylko usług świadcZonych prZeZ podmioty publicZne (Zgodnie Z wyłącZeniem 
określonym w art. 2 pkt 2 lit. i) dyrektywy – patrZ punkt 2.1 projektu Założeń). 

Dążąc do Zapewnienia takiego wydZielenia organiZacyjnego Inspekcji Handlowej, które 
Zapewni nieZależność podmiotom ADR, a także koniecZność wyłącZenia tego obsZaru 
dZiałalności IH spod merytorycZnego nadZoru PreZesa UOKiK, stosowne Zmiany należy 
wprowadZić również w Zakresie art. 5 i art. 7 ustawy o Inspekcji Handlowej. I tak, Zakres 
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dyspoZycji określonej w art. 5 ust. 1 ustawy powinien Zostać ogranicZony do art. 1 ust. 1 i art. 
3 ust. 1 pkt 1-2c oraZ pkt 5-6 ustawy. W ust. 2 powinno Znaleźć się w tej sytuacji odwołanie 
do ust. 1 poprZeZ wprowadZenie sformułowania: „ w postępowaniu administracyjnym w 
sprawach ZwiąZanych Z wykonywaniem Zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, o których 
mowa w ust. 1, organem właściwym jest (…)”. Z kolei w art. 7 ustawy należy wprowadZić 
ust. 2 wskaZujący, iż nadZór PreZesa UOKiK nie obejmuje spraw dotycZących poZasądowego 
roZwiąZywania sporów konsumenckich (o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy).  

KoniecZne jest określenie w ustawie prZepisów kompetencyjnych i proceduralnych 
dotycZących nowego instrumentu, jakim będZie poZasądowe roZwiąZywanie sporów 
konsumenckich. W tym celu proponuje się uchylenie roZdZiału 8 Postępowanie mediacyjne w 
dotychcZasowym brZmieniu i Zastąpienie go nowym roZdZiałem 8 Zatytułowanym 
„PoZasądowe roZwiąZywanie sporów konsumenckich”. W ustawie Zostałyby uregulowane 
następujące Zasady tego postępowania. 

• W sprawach cywilnoprawnych pomiędZy konsumentem a prZedsiębiorcą Inspekcja 
Handlowa może podjąć dZiałania mające na celu poZasądowe roZwiąZanie sporu 
konsumenckiego. 

• Postępowanie w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporu konsumenckiego 
wsZcZyna się na wniosek konsumenta albo prZedsiębiorcy. 

• W postępowaniu w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporu konsumenckiego 
stosuje się prZepisy ustawy Z dnia […] o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów 
konsumenckich (DZ. U.   ). 

• PreZes Rady Ministrów określi, w drodZe roZporZądZenia, regulamin organiZacji i 
dZiałania organów Inspekcji Handlowej w Zakresie poZasądowego roZwiąZywania 
sporów konsumenckich. RoZporZądZenie to powinno określać w sZcZególności tryb 
dZiałania wojewódZkich inspektoratów realiZujących Zadania w Zakresie poZasądowego 
roZwiąZywania sporów konsumenckich 

Zasadne jest wprowadZenie również stosownych Zmian w Zakresie roZdZiału 9 Stałe 
Polubowne Sądy Konsumenckie. 

• Proponuje się, aby po wprowadZeniu Zakładanych Zmian Inspekcja Handlowa nadal 
prowadZiła sądy polubowne, które – w porównaniu Ze stanem obecnym – nie byłyby 
naZywane „konsumenckimi”. Z dotychcZasowych obserwacji i doświadcZeń wynika, że 
sZereg słabsZych ucZestników rynku traktuje aktualną naZwę jako swego rodZaju 
obietnicę oraZ gwarancję własnej wygranej w postępowaniu prowadZonym prZeZ ten 
sąd. Funkcjonująca obecnie naZwa jest także myląca dla prZedsiębiorców, którZy – co 
także potwierdZa sZereg obserwacji pracowników Inspekcji Handlowej – nie ZgadZają 
się niejednokrotnie na roZpatrywanie sprawy prZeZ niniejsZe sądy uZnając, że naZwa 
oZnacZa w istocie ich stronnicZość i prokonsumencki charakter. Dane statystycZne nie 
potwierdZają tych uprZedZeń, ponieważ udZiał roZstrZygnięć na rZecZ tak konsumentów, 
jak i prZedsiębiorców jest niemal równy (w 2013 r. na 180 wydanych wyroków w 98 
uZnano rosZcZenia konsumentów), tym niemniej, w nasZej ocenie, wskaZane byłoby 
dokonanie Zmiany naZwy tych jednostek. Określenie ich jako: „stałe sądy polubowne 
prZy wojewódZkich inspektorach Inspekcji Handlowej” (skrótowo: „stałe sądy 
polubowne”) nie powinny budZić takich wątpliwości. Proponuje się Z kolei poZostawić 
w ich naZwach prZymiotnik „stałe”, co oZnacZa, że Zarówno one oraZ dZiałający w ich 
ramach arbitrZy będą Zajmować się konkretnymi sprawami w sposób permanentny a nie 
będą to jednostki powoływane ad hoc do roZpatrywania konkretnych spraw.  
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• Konsekwentnie należy skreślić art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy.  

• W ZwiąZku Z tym, iż proponowane Zmiany Zaingerują w treść ust. 4 i 5 Zawierających 
delegację ustawową do wydania roZporZądZenia  określającego regulamin dZiałania i 
organiZacji stałych polubownych sądów konsumenckich, Zgodnie Z Zasadami techniki 
prawodawcZej (por. § 32 ZTP), koniecZne będZie wydanie nowego roZporZądZenia w 
tym Zakresie.  

Zasady organiZacji wojewódZkich inspektoratów są określone w roZporZądZeniu PreZesa 
Rady Ministrów, o którym mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o Inspekcji Handlowej. ZważywsZy 
na wynikające Z dyrektywy Zasady Zapewnienia nieZależności i beZstronności osób 
odpowiedZialnych Za ADR (por. art. 6 ust. 1), koniecZne będZie wydanie nowego aktu 
wykonawcZego, dostosowanego do wymogów wynikających Z dyrektywy. W nowym 
roZporZądZeniu sZcZegółowe opisanie Zostanie odpowiednie wydZielenie organiZacyjne i 
funkcjonalne w ramach bieżącej dZiałalności wojewódZkich inspektoratów będących 
podmiotami ADR, aby Zapewnić spójność Z wymogami ww. aktu prawa unijnego. Nowy akt 
wykonawcZy będZie dostosowany do ZasadnicZego wymogu polegającego na wyłącZeniu 
dZiałalności Z Zakresu ADR spod nadZoru PreZesa UOKiK. KoniecZne będZie również m.in. 
wprowadZenie gwarancji samodZielności w podejmowaniu roZstrZygnięć w postępowaniach 
ADR prZeZ Zatrudnionych w Inspekcji Handlowej  pracowników realiZujących Zadania Z 
obsZaru ADR, ZabeZpiecZenie nieusuwalności takich osób, Zapewnienia im wynagrodZeń 
nieZależnych od wyniku sprawy oraZ określenia wewnątrZorganiZacyjnych procedur w 
prZypadku Zaistnienia konfliktu interesów, a więc organiZacyjnego i strukturalnego 
ZabeZpiecZenia realiZacji wymogów dyrektywy. 

2.6.4.2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 

r., poz. 1059) 

W aktualnym stanie prawnym na gruncie ustawy Prawo energetycZne nie funkcjonuje 
sektorowy podmiot ADR, do którego Zadań należałoby roZwiąZywanie sporów 
konsumenckich w obsZarach objętych Zakresem prZedmiotowym ww. ustawy.63 

Po konsultacjach prZeprowadZonych Z PreZesem URE wybrano model systemu ADR, w  
którym Zadania te podmiotowo będZie realiZował tZw. koordynator do spraw negocjacji. 
Powołanie tego podmiotu wymaga interwencji legislacyjnej dotycZącej ustawy Prawo 
energetycZne w następującym Zakresie.  

Do ustawy należy dodać się art. 8a w następującym brZmieniu: „8a. Odbiorca paliw 
gaZowych, energii elektrycZnej lub ciepła w gospodarstwie domowym może wystąpić do 
PreZesa UrZędu Regulacji Energetyki o prZeprowadZenie (podjęcie) negocjacji pomiędZy tym 
odbiorcą i prZedsiębiorstwem energetycZnym.”. 

W art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo energetycZne po pkt 21 należy dodać się punkt 21a) w 
następującym brZmieniu: „21a) prowadZenie negocjacji w Zakresie realiZacji Zadań 
określonych w ustawie, mających na celu równoważenie interesów prZedsiębiorstw 

                                                 
63

 De lege lata polubowne roZpatrywanie sporów konsumenckich w obsZarZe dostawy energii elektrycZnej, gaZu 
Ziemnego lub ciepła Zostało powierZone Inspekcji Handlowej. Ustawą Z dnia 26 lipca 2013 r. o Zmianie ustawy 
Prawo energetycZne oraZ niektórych innych ustaw (DZ. U. Z 2013 r., poZ. 984) Zadania stałych polubownych 
sądów konsumenckich dZiałających prZy Inspekcji Handlowej roZsZerZono o roZstrZyganie sporów pomiędZy 
konsumentami a prZedsiębiorcami oferującymi określone rodZaje usług Z Zakresu dostawy energii elektrycZnej, 
gaZu Ziemnego lub ciepła.  
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energetycZnych i odbiorców paliw gaZowych, energii elektrycZne lub ciepła w gospodarstwie 
domowym,”.  

W art. 23 ustawy należy wprowadZić ust. 7 w brZmieniu: „7. PreZes URE tworZy stanowisko 
koordynatora ds. negocjacji mające na celu koordynację Zadań w Zakresie określonym w ust. 
2 pkt 21a i określa tryb prowadZenia postępowania w sprawach negocjacji.”. 

2.6.4.3 Ustawa z dnia ustawy z dnia 3 lipca 2002 r . Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz. U. z 

2013 r. poz. 1393, z późn. zm.). 

De lege lata komórką organiZacyjną oddelegowaną na podstawie art. 205a ustawy Z dnia 3 
lipca 2002 r. - Prawo lotnicZe oraZ roZporZądZenia 261/2004/WE do roZpatrywania spraw Z 
udZiałem konsumentów - pasażerów w ruchu lotnicZym jest Komisja Ochrony Praw 
Pasażerów prZy ULC. 

Obecnie Komisja Ochrony Praw Pasażerów roZpatruje skargi pasażerów na dZiałania 
prZewoźników lotnicZych w postępowaniu administracyjnym prowadZonym na podstawie 
prZepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. PreZes ULC jest prZy tym organem 
właściwym do roZpatrywania spraw Zarówno w I jak i w II instancji. Z normatywnego 
punktu widZenia Komisja Ochrony Praw Pasażerów nie Zapewnia pasażerom możliwości 
skorZystania Z alternatywnych metod roZpatrywania sporów. 

Biorąc powyżsZe pod uwagę, należy uZnać, że ustawa Prawo lotnicZe w obowiąZującym 
brZmieniu w Zakresie, w jakim reguluje postępowanie Z udZiałem konsumentów, nie 
obejmuje prZepisów dyrektywy ADR. W tym Zakresie koniecZna jest stosowna interwencja 
legislacyjna.  

Zgodnie Ze ZnoweliZowanymi prZepisami ustawy Prawo lotnicZe postępowanie w sprawie 
poZasądowego roZwiąZywania sporów pasażerskich będZie prowadZił RZecZnik Praw 
Pasażera dZiałający prZy PreZesie ULC. Postępowanie to będZie mogło być wsZcZęte na 
wniosek pasażera, prZy cZym pasażer nie musi posiadać statusu konsumenta w roZumieniu 
definicji Z art. 4 ust. 1 pkt a dyrektywy ADR, aby być uprawnionym do Złożenia wniosku o 
mediację. 

WsZcZęcie postępowania w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów pasażerskich 
będZie możliwe tylko w sytuacji, gdy pasażer wcZeśniej podjął próbę skontaktowania się Z 
prZewoźnikiem lotnicZym i Złożył reklamację. Postępowanie ADR będZie prowadZone 
korespondencyjnie - Zarówno drogą elektronicZną, jak też w raZie potrZeby tradycyjną drogą 
pocZtową. W toku postępowania RZecZnik Praw Pasażera prZekaże prZewoźnikowi 
lotnicZemu rosZcZenia pasażera oraZ prZedstawi stronom obowiąZujące w tym Zakresie 
prZepisy prawa. RZecZnik Praw pasażera będZie miał również możliwość prZedstawienia 
stronom wstępnej propoZycji ZakońcZenia sporu. 

Postępowanie w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów pasażerskich będZie 
każdoraZowo ZakońcZone, a jego wynik udostępniony stronom w ciągu 90 dni od dnia 
otrZymania kompletnego wniosku o wsZcZęcie postępowania w sprawie poZasądowego 
roZwiąZywania sporów pasażerskich. 

W prZypadku gdy jedna Ze stron nie wyraZi Zgody na postępowanie lub strony nie dojdą do 
poroZumienia w ciągu maksymalnie 90 dni, RZecZnik Praw Pasażera będZie mógł odstąpić od 
prowadZenia postępowania. O odstąpieniu od prowadZenia postępowania obligatoryjnie 
trZeba poinformować obie strony sporu. PrZeprowadZenie postępowania nie będZie możliwe 
ponownie w tej samej sprawie lub w prZypadku, gdy w tej samej sprawie postępowanie w 
sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów  było prowadZone prZeZ inny podmiot 
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upoważniony do jego prowadZenia. 

Zaletą proponowanego modelu jest Założenie, iż postępowanie w sprawie poZasądowego 
roZwiąZywania sporów pasażerskich prowadZone prZeZ RZecZnika Praw Pasażera będZie 
możliwie odformaliZowane, a także beZpłatne dla stron, mimo że dyrektywa ADR dopusZcZa 
wprowadZenie niewielkich opłat Za prowadZenie postępowań ADR. 

Podsumowując, proponowane powyżej roZwiąZanie spełnia wymogi, jakie nakłada na 
Państwa CZłonkowskie dyrektywa ADR w Zakresie koniecZności utworZenia odpowiednich 
podmiotów ADR (w tym prZypadku o charakterZe sektorowym) w taki sposób, aby mógł 
powstać kompletny system ADR Zapewniający pełne pokrycie horyZontalne i geograficZne. 

PreZes ULC jako wyspecjaliZowany organ administracji publicZnej posiada odpowiednie 
ZaplecZe merytorycZne oraZ kadrowe do roZwiąZywania sporów w nadZorowanym prZeZ 
niego sektorZe rynku. Ponadto, prZy ULC dZiała już odpowiednia jednostka - Komisja 
Ochrony Praw Pasażerów, której struktura i funkcjonowanie mogą Zostać Z łatwością 
dostosowane do realiZacji Zadań określonych w ZnoweliZowanej ustawie Prawo lotnicZe. 
Pracownicy Komisji mogą Zostać prZydZieleni do dwóch osobnych Zespołów: ds. nadZoru ds. 
mediacji. Komisja jako Krajowy Organ WykonawcZy Z roZporZądZenia 261/2004/WE jest w 
stałym kontakcie i efektywnie współpracuje Z pokrewnymi jej, notyfikowanymi Komisji 
Europejskiej podmiotami, dZięki cZemu Zapewnia możliwość aktywnej wymiany 
doświadcZeń, również w Zakresie ADR, międZy podmiotami Z różnych Państw 
CZłonkowskich. 

Warto dodać, że takie roZwiąZanie byłoby ponadto Zgodne Z projektowanymi Zmianami 
noweliZowanego obecnie roZporZądZenia 261/2004/WE, które prZewidują powołanie dwóch 
odrębnych Zespołów: nadZoru i poZasądowego roZpatrywania sporów w strukturach każdego 
Krajowego Organu WykonawcZego. Dodatkowo, poZasądowe roZwiąZywanie sporów 
prowadZone prZeZ RZecZnika Praw Pasażera prZy PreZesie ULC miałoby sZersZy Zasięg 
podmiotowy Ze wZględu na określoną w roZporZądZeniu 261/2004/WE właściwość 
Krajowych Organów WykonawcZych obejmującą wsZystkich pasażerów wylatujących Z 
lotnisk w danym Państwie CZłonkowskim oraZ prZylatujących na lotniska w danym Państwie 
CZłonkowskim Z krajów trZecich, nieZależnie od siedZiby prZewoźnika wykonującego dany 
rejs. 

ZnoweliZowane prZepisy w proponowanym brZmieniu Z jednej strony wyposażą PreZesa 
ULC w kompetencje nadZorcZe, a Z drugiej strony prZewidują powołanie prZy PreZesie ULC 
komórki odpowiedZialnej Za prowadZenie poZasądowego roZwiąZywania sporów. 
Zaproponowane Zmiany poZwolą w pełni wywiąZać się Zarówno Z obowiąZków nałożonych 
na PreZesa ULC roZporZądZeniem 261/2004/WE, jak i spełnić wymogi wynikające Z 
dyrektywy ADR. 

MaterialiZując powyżsZe Założenia w ustawie Prawo LotnicZe proponuje się nadanie dZiałowi 
Xa „Ochrona praw pasażerów” następującego brZmienia:  

„DZiał Xa 

Ochrona praw pasażerów 

RoZdZiał 1 

NadZór w Zakresie praw pasażerów 

Art. 205a. 1. PreZes UrZędu sprawuje nadZór nad prZestrZeganiem prZeZ prZewoźników 
lotnicZych lub ich prZedstawicieli, ZarZądZających lotniskami oraZ organiZatorów 
wyciecZek, Zwanych dalej „podmiotami nadZorowanymi”, prZepisów: 
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1) roZporZądZenia nr 261/2004/WE, 

2) roZporZądZenia nr 2111/2005/WE, 

3) roZporZądZenia nr 1107/2006/WE 

– w prZypadku lotów wykonywanych Z lotnisk Znajdujących się na terytorium 
RZecZypospolitej Polskiej oraZ lotów Z krajów trZecich na te lotniska obsługiwanych 
prZeZ wspólnotowych prZewoźników lotnicZych. 

2. CZynności w ramach nadZoru, o którym mowa w ust. 1, wykonuje wyodrębniona 
komórka organiZacyjna UrZędu – Komisja Ochrony Praw Pasażerów. 

3. W ramach nadZoru, o którym mowa w ust. 1, PreZes UrZędu jest uprawniony w 
sZcZególności do żądania: 

1)  dokumentów lub kopii dokumentów ZwiąZanych Z dZiałalnością podmiotu 
nadZorowanego; 

2)  informacji lub wyjaśnień dotycZących dZiałalności podmiotu nadZorowanego 
od cZłonków ZarZądu, cZłonków rady nadZorcZej, pracowników oraZ innych 
osób ZwiąZanych Z tym podmiotem umową Zlecenia, umową o dZieło lub 
innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterZe; 

3)  informacji, wyjaśnień, dokumentów lub kopii dokumentów od osób, którym 
podmiot nadZorowany powierZył wykonywanie niektórych cZynności. 

4. Informacje, wyjaśnienia i dokumenty, o których mowa w ust. 3, mogą być 
prZekaZywane w jęZyku polskim lub angielskim. 
5. PreZes UrZędu, kierując żądanie o którym mowa w ust. 3, wskaZuje termin jego 
wykonania pod rygorem pominięcia informacji, wyjaśnienia lub dokumentu. Jeżeli 
prZemawiają Za tym istotne okolicZności, PreZes UrZędu może prZedłużyć termin 
wykonania żądania na wniosek podmiotu nadZorowanego.  
6. PreZes UrZędu powiadamia na piśmie podmiot nadZorowany o wyniku wykonanych 
cZynności nadZoru, a w raZie stwierdZenia nieprawidłowości wskaZuje także ich Zakres i 
wyZnacZa termin do ich usunięcia. 
7. Podmiot nadZorowany, w terminie 14 dni od dnia doręcZenia powiadomienia, o 
którym mowa w ust. 6, może Zgłosić PreZesowi UrZędu pisemnie ZastrZeżenia 
dotycZące jego treści wraZ Z uZasadnieniem. 
8. W raZie uchybienia terminu, o którym mowa w ust. 7, PreZes UrZędu prZywróci 
termin na wniosek podmiotu nadZorowanego Złożony w terminie 7 dni od dnia ustania 
prZycZyny uchybienia terminu, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło beZ jego 
winy. JednocZeśnie Ze Złożeniem wniosku należy Zgłosić ZastrZeżenia, o których mowa 
w ust. 7.  
9. Po roZpatrZeniu ZastrZeżeń PreZes UrZędu powiadamia podmiot nadZorowany o 
sposobie ich roZstrZygnięcia. W powiadomieniu PreZes UrZędu może: 

1)  uwZględnić ZastrZeżenia w całości lub w cZęści i dokonać odpowiedniej 
Zmiany w treści powiadomienia; 

2)  nie uwZględnić ZastrZeżeń, jeżeli są beZZasadne. 

10. W prZypadku ZgłosZenia ZastrZeżeń, o których mowa w ust. 7, termin do usunięcia 
nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 6, licZy się od dnia doręcZenia powiadomienia 
o sposobie roZstrZygnięcia ZastrZeżeń. 
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11. W terminie 3 dni od dnia upływu terminu wyZnacZonego do usunięcia 
nieprawidłowości podmiot nadZorowany informuje pisemnie PreZesa UrZędu o sposobie 
usunięcia nieprawidłowości. 
12. W prZypadku nieusunięcia nieprawidłowości w wyZnacZonym terminie, PreZes 
UrZędu upublicZnia na stronie internetowej UrZędu treść powiadomienia o 
stwierdZonych nieprawidłowościach oraZ treść powiadomienia o sposobie 
roZstrZygnięcia ZastrZeżeń. 
13. W postępowaniu prZed sądem powsZechnym oraZ w postępowaniu prZed sądem 
polubownym upublicZniona treść dokumentów, o których mowa w ust. 12, stanowi 
dowód tego, co Zostało w nich urZędowo stwierdZone. 

RoZdZiał 2 

PoZasądowe postępowanie w sprawie roZwiąZywania sporów pasażerskich  

Art. 205b. 1. W sprawach międZy pasażerem a prZewoźnikiem lotnicZym lub 
organiZatorem wyciecZki w Zakresie rosZcZeń wynikających Z prZepisów prawa Unii 
Europejskiej, o których mowa w art. 205a ust. 1, Z uwZględnieniem właściwości 
miejscowej PreZesa UrZędu, można prZeprowadZić poZasądowe postępowanie w 
sprawie roZwiąZywania sporów pasażerskich.  

2. Postępowanie,  w sprawie roZwiąZywania sporów pasażerskich prowadZi dZiałający 
prZy PreZesie UrZędu RZecZnik Praw Pasażera. 

3. RZecZnik Praw Pasażera wsZcZyna postępowanie, o którym mowa w ust. 1, na 
wniosek pasażera Złożony nie wcZeśniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia Złożenia 
reklamacji u prZewoźnika lotnicZego lub organiZatora wyciecZki, chyba że umowa lub 
regulamin określają krótsZy termin do roZpatrZenia reklamacji. 

4. Wniosek o prZeprowadZenie postępowania Zawiera oZnacZenie stron sporu, dokładnie 
określone żądanie, prZytocZenie okolicZności uZasadniających żądanie oraZ podpis 
strony. Wniosek może być Złożony w jęZyku polskim lub angielskim. Do wniosku 
należy dołącZyć w sZcZególności: 

1)  kopię reklamacji skierowanej do prZewoźnika lotnicZego lub organiZatora 
wyciecZki; 

2)  kopię odpowiedZi na reklamację, jeżeli Została udZielona w terminie, o którym 
mowa w ust. 3; 

3)  kopię potwierdZonej reZerwacji na dany lot. 

5. RZecZnik Praw Pasażera może weZwać pasażera do uZupełnienia wniosku o inne 
dokumenty nieZbędne do roZpatrZenia sporu.  

6. Postępowanie sprawie roZwiąZywania sporów pasażerskich prowadZone jest 
korespondencyjnie. W toku postępowania RZecZnik Praw Pasażera ZapoZnaje 
prZewoźnika lotnicZego lub organiZatora wyciecZki Z rosZcZeniami pasażera oraZ 
prZedstawia stronom obowiąZujące w tym Zakresie prZepisy prawa. RZecZnik Praw 
Pasażera może również prZedstawić stronom wstępną propoZycję ZakońcZenia sporu. 

7. RZecZnik Praw Pasażera udostępnia stronom wynik postępowania sprawie 
roZwiąZywania sporów pasażerskich w ciągu 90 dni kalendarZowych od dnia 
otrZymania kompletnego wniosku o prZeprowadZenie postępowania. W prZypadku 
spraw sZcZególnie Zawiłych RZecZnik Praw Pasażera może prZedłużyć ten termin, o 
cZym informuje strony, wskaZując jednocZeśnie nowy termin ZakońcZenia sporu.   
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8. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 7, strony nie dojdą do poroZumienia lub co 
najmniej jedna Ze stron oświadcZy, że nie wyraża Zgody na udZiał w postępowaniu 
sprawie roZwiąZywania sporów pasażerskich, RZecZnik Praw Pasażera odstępuje od 
postępowania, o cZym informuje strony. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, poZostawia się beZ roZpoZnania, jeżeli upłynęły 2 
lata od dnia, w którym wykonano lot będący prZedmiotem wniosku lub w którym lot ten 
miał być wykonany. 

10. RZecZnik Praw Pasażera odmawia prowadZenia postępowania sprawie 
roZwiąZywania sporów pasażerskich, w prZypadku, gdy: 

1)  wniosek o prZeprowadZenie postępowania sprawie roZwiąZywania sporów 
pasażerskich Został Złożony ponownie w tej samej sprawie, 

2)  postępowanie mediacyjne w tej samej sprawie prowadZi lub prowadZił inny 
podmiot upoważniony do prowadZenia mediacji na podstawie odrębnych 
prZepisów,  

– o cZym informuje strony.  

11. WsZcZęcie postępowania sprawie roZwiąZywania sporów pasażerskich prZeZ 
RZecZnika Praw Pasażera prZerywa bieg terminów prZedawnienia rosZcZeń 
majątkowych, o których mowa w art. 123 Kodeksu cywilnego.  

13. Do postępowania sprawie roZwiąZywania sporów pasażerskich prowadZonego prZeZ 
RZecZnika Praw Pasażera stosuje się odpowiednio prZepisy ustawy Z dnia […] o 
poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich (DZ.U. ….)”; 

2.6.4.4 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 

2013.r, poz. 1594) 

Obecnie w sektorZe usług kolejowych nie funkcjonuje żaden podmiot ADR. Po konsultacjach 
prZeprowadZonych Z PreZesem UTK wybrano model systemu ADR, w  którym podmiotowo 
główną rolę będZie odgrywał RZecZnik Praw Pasażera prZy PreZesie UTK. 

W Założeniu RZecZnik Praw Pasażera prZy PreZesie UTK, będZie organem formalnie 
wydZielonym Ze struktur UTK, ale powoływanym prZeZ Ministra właściwego ds. transportu, 
na wniosek PreZesa UTK. Organ ten posiadałby wyodrębniony budżet oraZ strukturę 
formalnie wyodrębnioną od UrZędu Transportu Kolejowego. NadZór organiZacyjny nad 
funkcjonowaniem tego organu, m.in. poprZeZ nadawanie w drodZe ZarZądZenia regulaminu 
organiZacyjnego, sprawować będZie PreZes UTK. OrganiZacyjna obsługa RZecZnika Praw 
Pasażera w nieZbędnym Zakresie Zapewniona będZie prZeZ UrZąd Transportu Kolejowego w 
ramach dodatkowych środków prZewidZianych na roZpocZęcie dZiałalności, a także 
funkcjonowanie instytucji RZecZnika Praw Pasażera prZy PreZesie UTK. 

PrZed RZecZnikiem Praw Pasażera prZy PreZesie UTK konsumenci (pasażerowie) oraZ 
prZedsiębiorcy (prZewoźnicy lub ZarZądcy infrastruktury, Z których dZiałaniem bądź brakiem 
dZiałania wiąże się dochodZone rosZcZenie o charakterZe cywilnoprawnym) będą dążyć do 
polubownego roZstrZygnięcia sporów w trybie postępowania w sprawie poZasądowego 
roZwiąZywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie poZasądowym 
roZwiąZywaniu sporów konsumenckich. 
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Zdaniem PreZesa UTK do podstawowych Założeń systemu ADR na rynku pasażerskich usług 
kolejowych powinny należeć: 

a) czas rozstrzygnięcia sporu - prZyjęcie, iż postępowania w ramach postępowania w 
sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich powinny trwać nie 
dłużej niż 60 dni od dnia otrZymania prZeZ RZecZnika Praw Pasażera pełnej skargi 
Zawierającej całą istotną dotycZącą jej dokumentację (regulacja bardZiej pro-
konsumencka niż wyrażona w motywie 40 oraZ art. 8 lit. e dyrektywy), 

b) koszty - postępowanie w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów 
konsumenckich powinno być całkowicie wolne od opłat dla konsumenta, a w kosZtach 
funkcjonowania systemu powinni partycypować prZedsiębiorcy. Konsument powinien 
być obciążany kosZtami jedynie w prZypadku swojego niesumiennego lub ocZywiście 
beZZasadnego dZiałania, 

c) brak określenia progów finansowych ogranicZających dostęp do postępowania w 
sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich albo określenie go na 
minimalnym poZiomie uwZględniającym relatywnie niżsZe kosZty usług kolejowych 
prZewoZów pasażerskich (uwaga dotycZąca implementacji art. 5 ust. 5 dyrektywy 
ADR), 

d) możliwość złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość - PreZes UTK wskaZuje tu możliwość 
wykorZystania w tym aspekcie polskiego odpowiednika platformy ODR (prZewidZianej 
roZporZądZeniem PE i Rady Z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu 
roZstrZygania sporów konsumenckich) i roZciągnięcie Zakresu jej dZiałania również do 
roZstrZygania sporów innych niż spory wynikające Z transakcji internetowych. 
RoZwiąZanie takie w sektorZe prZewoZów pasażerskich Zapobiegnie dualiZmowi w 
ramach systemu ADR, który wystąpiłby w ZwiąZku Z faktem iż cZęść biletów podróżni 
Zakupują prZy użyciu środków komunikacji elektronicZnej, cZęść Zaś poprZeZ 
tradycyjne kanały Zakupowe, 

e) możliwość Zawarcia w skardZe pasażera na narusZenie prZeZ prZedsiębiorstwo 
kolejowe prZepisów, również wniosku o prZeprowadZenie postępowania w sprawie 
poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich w prZedmiocie roZstrZygnięcia 
sporu wynikłego Z narusZenia prawa (aktualnie prZepis art. 14a prZewiduje możliwość 
składania skarg prZeZ pasażera jedynie w prZypadku narusZenia prZepisów 
roZporZądZenia nr 1371/2007). W tym Zakresie nieZbędna jest ingerencja w 
dotychcZasowe prZepisy ustawy o transporcie kolejowym poprZeZ roZsZerZenie Zakresu 
art. 14a ust. 5  ustawy. RoZsZerZenie katalogu sytuacji,  w których pasażer (konsument) 
może wnieść do PreZesa UTK skargę na dZiałania prZedsiębiorcy kolejowego Z 
pewnością będZie odgrywać rolę prewencyjną.  

W prZypadku Zawarcia w skardZe pasażera na narusZenie prZepisów roZporZądZenia 
1371/2007 albo skardZe na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiąZków 
prZewoźnika wynikających Z umowy prZewoZu, wniosku o prZeprowadZenie 
postępowania w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich, PreZes 
UTK prZekaże RZecZnikowi Praw Pasażera nieZbędną dokumentację celem uZyskania 
odpowiedZi cZy prZewoźnik kolejowy wyraża Zgodę na prZystąpienie do postępowania 
w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich (jeśli nie wyraZił 
generalnej Zgody w ogólnych warunkach prZewoZu lub innym akcie o charakterZe 
wZorca umownego). 
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Zdaniem PreZesa UTK nieZbędnym jest również uregulowanie kwestii dotycZącej 
koniecZności składania podpisu prZeZ konsumenta (pasażera/podróżnego) składającego 
wniosek o prZeprowadZenie postępowania w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów 
konsumenckich. Wymóg Złożenia podpisu na dokumentach prZeZ strony sporu powinien 
powstawać dopiero w momencie spisywania ugody Zawieranej prZed RZecZnikiem Praw 
Pasażera prZy PreZesie UTK. 

W ZwiąZku Z planowanymi Zmianami ZachodZi koniecZność wprowadZenia do ustawy o 
transporcie kolejowym nowego roZdZiału, regulującego organiZację, prZepisy materialne oraZ 
proceduralne ZwiąZane Z funkcjonowaniem nowego organu jakim będZie RZecZnika Praw 
Pasażera.  

W tym celu proponuje się wprowadZenie RoZdZiału 3a „Rzecznik Praw Pasażerów oraz 
pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach dotyczących zobowiązań umownych 

wynikających z umów przewozu osób lub rzeczy". Proponowane regulacje mogłyby opierać 
się na następujących Założeniach: 

• RZecZnik Praw Pasażera prZy PreZesie UTK jest organem powołanym do prowadZenia 
poZasądowego roZwiąZywania sporów w sprawach dotycZących ZobowiąZań umownych 
wynikających Z umów prZewoZu osób lub rZecZy. 

• RZecZnik Praw Pasażera prZy PreZesie UTK jest powoływany prZeZ Ministra 
właściwego do spraw transportu, na wniosek PreZesa UTK. 

• NadZór nad dZiałalnością RZecZnika Praw Pasażera prZy PreZesie UTK w Zakresie 
administracyjnym (organiZacyjnym)  sprawuje PreZes UTK. CZynności Z Zakresie 
nadZoru administracyjnego nie mogą wkracZać w Zakres, w którym RZecZnik Praw 
Pasażera dZiała jako podmiot ADR.  

• W nieZbędnym Zakresie organiZacyjną obsługę RZecZnika Praw Pasażera Zapewnia 
UrZąd Transportu Kolejowego. 

• Postępowanie w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów 
pasażerskich/konsumenckich  wsZcZynane jest na wniosek pasażera. 

• Postępowanie w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów pasażerskich jest 
poprZedZone prZeprowadZeniem postępowania reklamacyjnego. 

• Wymogi reklamacji pasażera, a także sposób prZeprowadZenia postępowania 
reklamacyjnego określa roZporZądZenie wydane na podstawie art. 79 ustawy Z dnia 15 
listopada 1984 r. - Prawo prZewoZowe (DZ. U. Z 2000 r. Nr 50, poZ. 601, Z późn. Zm.). 
[chodZi tu o RoZporZądZenie Ministra Transportu i Budownictwa Z dnia 24 lutego 2006 
r. w sprawie ustalania stanu prZesyłek oraZ postępowania reklamacyjnego] 

• Minister właściwy do spraw transportu, w poroZumieniu Z ministrem właściwym do 
spraw sprawiedliwości określi w drodZe roZporZądZenia: 

1) organiZację instytucji RZecZnika Praw Pasażera prZy PreZesie UTK, 

2) Zakres i sposób prowadZenia postępowania w sprawie poZasądowego roZwiąZywania 
sporów pasażerskich, 

3) Zawartość wniosku o prZeprowadZenie postępowania w sprawie poZasądowego 
roZwiąZywania sporów pasażerskich, 

4) sposób finansowania postępowania w sprawie poZasądowego roZwiąZywania sporów 
pasażerskich, uwZględniający partycypację w finansowaniu systemu prZewoźników 
kolejowych. 
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• W Zakresie dotycZącym poZasądowego roZwiąZywania sporów nie uregulowanym 
niniejsZą ustawą, odpowiednie Zastosowanie Znajduje ustawa Z dnia […] o 
poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich (DZ. U…..) [ustawa 
implementująca dyrektywę w sprawie ADR]. 

• W Zakresie nieuregulowanym w niniejsZej ustawie, do Zakresu odpowiedZialności 
prZewoźnika Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy prZewoZu, a także do 
odpowiedZialności Za sZkody powstałe w ZwiąZku Z prZewoZem osób kolejami na 
obsZarZe RZecZypospolitej Polskiej, Zastosowanie Znajdują prZepisy ustawy Z dnia 15 
listopada 1984 r. Prawo prZewoZowe (tekst jednolity: DZ. U. 2012 r. poZ. 1173, Z późn. 
Zm.). 

• Regulacja, o której mowa powyżej nie narusZa ZobowiąZań RZecZypospolitej Polskiej 
wynikających Z ZałącZnika A Konwencji o międZynarodowym prZewoZie kolejami 
(COTIF), sporZądZonej w Bernie dnia 9 maja 1980 roku w brZmieniu prZyjętym 
Protokołem Zmian Z dnia 3 cZerwca 1999 roku (Tekst jednolity: DZ. U, 2007.100.674, Z 
późn. Zm.). 

PreZes UTK wskaZał również na koniecZność noweliZacji RoZporZądZenia Ministra 
Transportu i Budownictwa Z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu prZesyłek oraZ 
postępowania reklamacyjnego (DZ. U. Nr 38, poZ. 266). Nowe regulacje powinny 
uwZględniać możliwość składania reklamacji również Za pośrednictwem elektronicZnych 
środków poroZumiewania się na odległość. 

2.6.4.5 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz 

o Rzeczniku Ubezpieczonych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 290) 

Pomiotem odpowiedZialnym Za roZstrZyganie sporów na gruncie ustawy o nadZorZe 
ubeZpiecZeniowym i emerytalnym na gruncie nowych regulacji prawnych poZostanie jak 
dotychcZas RZecZnik UbeZpiecZonych. 

Zdaniem RZecZnika UbeZpiecZonych roZwiąZywanie sporów w trybie nowej ustawy o 
poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich, w ramach kognicji tego organu, 
powinno stanowić drugi etap postępowania skargowego, jednakże całkowicie od niego 
nieZależny. Procedurę postępowania skargowego RZecZnika określa obecnie art. 26 ustawy o 
nadZorZe ubeZpiecZeniowym i emerytalnym oraZ RZecZniku UbeZpiecZonych. Zdaniem 
RZecZnika regulacje te należałoby poZostawić dodatkowo wprowadZając nowe regulacje 
dotycZące alternatywnej metody roZstrZygania sporów, tj. postępowania w sprawie 
poZasądowego roZwiąZywania sporów konsumenckich. Tym samym tryb ADR w roZumieniu 
nowej ustawy, byłby całkowicie odrębnym trybem nieZależnym od postępowania 
skargowego, w ramach którego roZstrZygnięcia Zapadłyby Zgodnie Z wymogami 
prZewidZianymi w dyrektywie ADR i ustawie ją implementującej. 

Do roZstrZygania sporów w trybie ADR należałoby powołać w biurZe RZecZnika 
UbeZpiecZonych wyodrębnioną komórkę organiZacyjną, którą tworZyliby pracownicy 
spełniający wynikające Z dyrektywy ADR wymogi neutralności, będący prZedstawicielami 
Zarówno interesów konsumentów, jak i prZedsiębiorców. 

Zgodnie Z ZarZądZeniem nr 134 PreZesa Rady Ministrów Z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie 
nadania statutu Biuru RZecZnika UbeZpiecZonych (M. P. Nr 59, poZ. 931), w skład Biura 
wchodZą następujące komórki organiZacyjne: 

- WydZiał Skarg i Interwencji; 

- WydZiał Prawny; 
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- WydZiał Edukacji i Informacji; 

- WydZiał Administracyjno-Finansowy. 

Wydaje się, że tę strukturę należałoby uZupełnić o WydZiał ds. poZasądowego 
roZwiąZywania sporów konsumenckich.  

W ZwiąZku Z propoZycją stworZenia możliwości alternatywnego roZstrZygania sporów w 
ramach struktur RZecZnika UbeZpiecZonych Zasadnym wydaje się Zmiana w 20 pkt 5 ustawy 
o nadZorZe ubeZpiecZeniowym i emerytalnym oraZ RZecZniku UbeZpiecZonych, który 
wskaZuje, iż do Zadań RZecZnika należy stwarZanie możliwości polubownego i 
pojednawcZego roZstrZygania sporów międZy: 

a) ubeZpiecZającymi, ubeZpiecZonymi, uposażonymi lub uprawnionymi Z umów 
ubeZpiecZenia a Zakładami ubeZpiecZeń, 

b) ubeZpiecZającymi, ubeZpiecZonymi, uposażonymi lub uprawnionymi Z umów 
ubeZpiecZenia a agentami ubeZpiecZeniowymi, 

c) ubeZpiecZającymi, ubeZpiecZonymi, uposażonymi lub uprawnionymi Z umów 
ubeZpiecZenia a brokerami ubeZpiecZeniowymi, 

d) towarZystwami emerytalnymi a cZłonkami fundusZy emerytalnych oraZ wynikłych Z 
ucZestnictwa w pracownicZych programach emerytalnych, 

w sZcZególności poprZeZ organiZowanie sądów polubownych do roZpatrywania tych sporów. 

Zmiana prZepisu polegałaby na skreśleniu sformułowania „w sZcZególności poprZeZ 
organiZowanie sądów polubownych do roZpatrywania tych sporów”. Należy podkreślić, iż 
stały polubowny sąd prZy RZecZniku UbeZpiecZonych nie ciesZy się popularnością wśród 
prZedsiębiorców, którZy bardZo rZadko godZą się na poddanie jego roZstrZygnięciom. 
Instytucja ta jest odbierana prZeZ samego RZecZnika UbeZpiecZonych jako nieefektywna a 
prZeZ to nieskutecZna. Za ZnacZnie lepsZy, prostsZy, tańsZy i efektywny instrument uZnawane 
są ciesZące się popularnością postępowania o charakterZe quasi mediacyjnym, które na 
gruncie nowej regulacji prZybrałyby postać poZasądowych postępowań w sprawie 
roZwiąZywania sporów konsumenckich (o cZym powyżej). 

W ZwiąZku Z powyżsZym obecnie obowiąZującą  regulację należałoby Zastąpić stworZeniem 
możliwości alternatywnego sposobu roZstrZygania sporów dla ubeZpiecZających, 
ubeZpiecZonych, uposażonych lub uprawnionych Z umów ubeZpiecZenia (w tym 
posZkodowanych), cZłonków fundusZy emerytalnych, ucZestników pracownicZych 
programów emerytalnych, osób otrZymujących emeryturę kapitałową lub osób prZeZ nie 
uposażonych oraZ Zakładów ubeZpiecZeń, towarZystw emerytalnych, fundusZy emerytalnych, 
Zakładu UbeZpiecZeń SpołecZnych, UbeZpiecZeniowego FundusZu Gwarancyjnego, 
Polskiego Biura UbeZpiecZycieli Komunikacyjnych. 

2.6.4.6 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 

243), oraz ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012, poz. 1529) 

W obecnym stanie prawnym, Zgodnie Z prZepisami art. 109 ustawy Prawo telekomunikacyjne 
i art. 95 ustawy Prawo PocZtowe, PreZes UKE prowadZi postępowania mediacyjne w sporach 
pomiędZy konsumentami a dostawcami usług telekomunikacyjnych i operatorami 
pocZtowymi.  

W ZwiąZku Z koniecZnością implementacji dyrektywy ADR, w opinii PreZesa UKE należy w 
sektorZe usług telekomunikacyjnych oraZ pocZtowych dążyć do Zachowania obecnie 
funkcjonującego w UrZędZie Komunikacji ElektronicZnej systemu.  
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NoweliZując wskaZane wyżej ustawy kompetencyjne, w celu Zachowania spójności 
systemowej należy prZyjąć roZwiąZania legislacyjne, w których używane dotychcZas pojęcie 
„mediacja” Zostanie Zastąpione pojęciem poZasądowe postępowanie w sprawie 
roZwiąZywania sporów konsumenckich”, prZy cZym sam charakter postępowania nie 
powinien odbiegać od obecnie prowadZonych postępowań mediacyjnych, w których stronom 
nie jest narZucane konkretne roZwiąZanie sporu a PreZes UKE jedynie pełni rolę quasi 
mediatora.  

Rolę podmiotu ADR będZie pełnił powołany prZeZ PreZesa UKE Pełnomocnik ds. Sporów 
Konsumenckich, który formalnie będZie odpowiadał Za poZasądowe roZwiąZywanie sporów. 
PreZes UKE będZie mógł prZekaZać Pełnomocnikowi sprawy, w których prZeprowadZenie 
poZasądowego postępowania dotycZącego sporów konsumenckich będZie uZasadnione, 
pomimo iż konsument wprost nie wnosił o prZeprowadZenie takiego postępowania.  

PrZedstawiony model wymaga wprowadZenia Zmian w obecnie obowiąZujących prZepisach 
ustawy Prawo telekomunikacyjne i Prawo pocZtowe, w  sZcZególności uchylenia – stosownie 
-  art. 109 Prawa telekomunikacyjnego oraZ art. 95 Prawa PocZtowego w obecnym brZmieniu.  

JednocZeśnie art. 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne dotycZący sądów polubownych oraZ 
art. 96 ustawy Prawo PocZtowe nie wymagają Zmian w świetle wymogów dyrektywy ADR.  

W opinii PreZesa UKE, ustawowe regulacje dotycZące kwestii ADR- owych wynikających Z 
koniecZności implementacji dyrektywy powinny ogranicZyć się do nieZbędnego minimum, a 
sZcZegółowe Zasady postępowania powinny Zostać uregulowane w prZepisach wewnętrZnych 
PreZesa UKE. Takie podejście wydaje się Zgodne Z ratio legis dyrektywy ADR. 

2.6.4.7 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2012 r., poz. 1149, z późn. zm.) 

W obecnym stanie prawnym art. 18 ust. 1 in principio u.n.r.f, stanowi, iż prZy KNF tworZy 
się sąd polubowny. Sąd ten dZiała w oparciu o regulamin przyjmowany w drodZe uchwały 
KNF, Z ZastrZeżeniem, że Zgodnie Z art. 18 ust. 2 u.n.r.f. w postępowaniu prZed tymże sądem 
polubownym stosuje się prZepisy ustawy Z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego. PrZepis art. 18 ust. 1 u.n.r.f. wyZnacZa jednocZeśnie Zakres kognicji Sądu Polubownego prZy 
KNF, wskaZując, iż roZpatruje on spory pomiędZy ucZestnikami rynku finansowego, w sZcZególności 
spory wynikających Ze stosunków umownych miedZy podmiotami podlegającymi nadZorowi 
KNF, a odbiorcami usług świadcZonych prZeZ te podmioty.  

Należy ZaZnacZyć, że Sąd Polubowny prZy KNF oferuje dwie ścieżki polubownego 
roZwiąZania sporu, pierwsZą w postaci m e d i a c j i ,  której celem ma być Zawarcie ugody 
pomiędZy stronami sporu prZy udZiale mediatora wpisanego na listę mediatorów i arbitrów 
Sądu Polubownego prZy KNF oraZ drugą w postaci arbitrażu w ramach którego dochodZi do 
roZstrZygnięcia sporu w drodZe wyroku sądu polubownego.  

Formalnoprawne ramy dZiałania Sądu Polubownego prZy KNF kierunkowo są Zgodne Z 
wymogami dyrektywy ADR. W tym Zakresie Zmiany legislacyjne w ustawie o nadZorZe 
finansowym nie są Zatem koniecZne. 

2.7 Przepisy przejściowe i końcowe  

2.7.1 Przepisy przejściowe  

Nowa ustawa o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich będZie miała 
Zastosowanie do spraw wsZcZętych po dniu wejścia w życie jej prZepisów. Należy 
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wprowadZić do ustawy prZepis, Zgodnie Z którym do spraw wsZcZętych i nieZakońcZonych 
prZed wejściem w życie ustawy o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich, 
stosuje się prZepisy dotychcZasowe. 

JednocZeśnie, do cZasu wydania nowych prZepisów wykonawcZych na podstawie 
ZnoweliZowanych ustaw (chodZi o ustawę o Inspekcji Handlowej oraZ ustawę o transporcie 
kolejowym), należy Zachować w mocy dotychcZasowe prZepisy wykonawcZe. 

2.7.2 Wejście w życie i vacatio legis  

Z uwagi na sZerokie Zmiany systemowe należy wprowadZić co najmniej sZeściomiesięcZny 
okres vacatio legis. 

2.8 Oświadczenie organu wnioskującego, co do zgodności projektowanych regulacji z 

prawem Unii Europejskiej  

Projekt Założeń do ustawy o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich jest 
Zgodny Z prawem Unii Europejskiej. 

2.9 Ocena organu wnioskującego czy projekt będzie podlegał notyfikacji zgodnie z 

przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych  

Projekt Założeń do ustawy o poZasądowym roZwiąZywaniu sporów konsumenckich nie 
podlega procedurZe notyfikacji roZumieniu prZepisów roZporZądZenia Rady Ministrów Z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i 
aktów prawnych (DZ. U. Nr 239, poZ. 2039, Z późn. Zm.) 

 
 

 

 

 


