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STANOWISKO KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ  

ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI  
 

 

 

Niniejszym Krajowa Izba Elektroniki i Telekomunikacji (dalej „Izba” lub „KIGEiT”) pragnie 

przedstawić stanowisko w sprawie przygotowanej przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes UOKiK”) informacji zawierającej opis wariantów 

implementacji art. 5 dyrektywy 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 (dalej „Dyrektywa ADR”).  

 

Art. 5 Dyrektywy ADR ustanawia obowiązek dla Państw Członkowskich do wprowadzenia 

możliwości korzystania z systemu alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) przez 

konsumentów.  

 

Prezes UOKiK w przedstawionej informacji stwierdził, że najlepszym, rekomendowanym 

rozwiązaniem w Polsce, w zakresie implementacji art. 5 Dyrektywy ADR byłoby 
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zastosowanie wariantu polegającego na istnieniu obok siebie podmiotów ADR o charakterze 

biznesowym (czyli prywatnym), jak i publicznym (czyli prowadzonym przez organy 

administracji). 

 

[STANOWISKO KIGEIT] 

 

Izba stoi na stanowisku, że ADR powinien być co do zasady zapewniony przez organy 

administracji publicznej.  

 

Obawiamy się, że próba skonstruowania modelu, w którym wzajemnie uzupełniającymi się 

podmiotami ADR byłyby podmioty zarówno prywatne, jak i publiczne, doprowadziłaby do 

braku spójności przyjętych rozwiązań, co negatywnie odbiłoby się na odbiorze i popularyzacji 

rozstrzygania sporów z wykorzystaniem ADR wśród konsumentów. KIGEiT stoi na 

stanowisku, że system ADR w Polsce powinien być organizowany przez podmioty 

administracji publicznej. 

 

Naszym zdaniem ADR prowadzony przez organy administracji powinien uwzględniać 

podział podmiotów ADR na sektory, uwzględniający zakres zadań poszczególnych organów 

administracji, w szczególności administracji centralnej.  

Rozwiązanie takie zapewni odpowiedni poziom merytoryczny i niezbędną wiedzę fachową 

osób (arbitrów) rozstrzygających spory w ramach ADR.  

 

Przykładem skutecznego, sektorowego modelu rozwiązywania sporów konsumentów z 

przedsiębiorcami jest Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. Usytuowanie tego Sądu Polubownego, w strukturze administracji, przy 

Prezesie UKE, zapewnia przygotowanie merytoryczne arbitrów oraz wiedzę i doświadczenie 

związane z funkcjonowaniem rynku telekomunikacyjnego. Zwracamy także uwagę, że 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie 

określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich 

przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, arbitrzy tego sądu są powoływani 

przez Prezesa UKE spośród osób reprezentujących pozarządowe organizacje konsumenckie i 

organizacje zrzeszające przedsiębiorców, zatem udział organizacji prywatnych w ramach 

ADR w sektorze rynku telekomunikacyjnego jest zapewniony, a organizacja Sądu i jego 

funkcjonowanie jest zapewniona przez Prezesa UKE. 

Wydaje się, że takie rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę zapewnia z jednej strony 

sprawne funkcjonowanie Sądu Polubownego (organizacja pracy Sądu zapewniona jest przez 

organ administracji, jakim jest Prezes UKE) przy jednoczesnym zapewnieniu fachowości 

arbitrów.  

 

Podobne sektorowe sądy polubowne, rozstrzygające spory na linii przedsiębiorca – 

konsument, w ramach implementacji art. 5 Dyrektywy ADR, mogłyby powstać przy 

poszczególnych urzędach centralnych.  
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Uzupełnieniem horyzontalnym, zgodnie z rekomendacją przedstawioną w informacji Prezesa 

UOKiK, powinna być Inspekcja Handlowa, podległa Prezesowi UOKiK, która rozstrzygałaby 

spory nie objęte sektorowym sądownictwem polubownym.  

 

Podsumowując ten wątek, KIGEiT stoi na stanowisku, że co do zasady, podmiotami ADR, na 

potrzeby implementacji w polskim porządku prawnym art. 5 Dyrektywy ADR powinny być 

organy administracji publicznej: funkcjonujące jako podmioty ADR o charakterze 

sektorowym, uzupełniane przez Inspekcję Handlową. Rozwiązanie takie jest kompletne, tj. 

nie pozostawia „wolnych luk”, które nie byłyby objęte żadnymi regulacjami związanymi z 

podmiotami ADR. 

 

Pragniemy zwrócić uwagę na inną zaletę wyżej wskazanego rozwiązania. W systemie ADR 

organizowanym przez ustawodawcę i organy administracji publicznej w łatwy sposób ustalić 

wyraźne granice właściwości rzeczowej poszczególnych podmiotów ADR – ich kompetencje 

nie pokrywałyby się.  

 

Ponadto, organizacja systemu ADR przez organy państwa ograniczyłaby liczbę podmiotów 

ADR, co ułatwiłoby konsumentom zwrócenie się w sprawie rozwiązania sporu z 

przedsiębiorcami do właściwego podmiotu ADR. Oczywiście uzupełnieniem systemu ADR 

powinno być zobowiązanie podmiotów ADR, wskazujące, że w przypadku złożenia wniosku 

o rozwiązanie sporu do niewłaściwego podmiotu ADR, wnioski konsumentów będą 

przekazywane do właściwego podmiotu ADR.  

 

Istotnym elementem systemu ADR jest finansowanie poszczególnych podmiotów ADR. 

KIGEiT stoi na stanowisku, że brak jest racjonalnego uzasadnienia do tworzenia podmiotów 

ADR, których kompetencje (właściwość) by się pokrywały, gdyż w praktyce oznaczałoby to 

znaczne zwiększenie kosztów funkcjonowania systemu ADR, co doprowadziłoby do 

powiększenia kosztów postępowania przed poszczególnymi podmiotami ADR. Istnieje 

ryzyko, że ograniczyłoby to możliwość dochodzenia roszczeń przez konsumentów przed 

poszczególnymi podmiotami ADR. Tytułem przykładu zwracamy uwagę, że koszt 

funkcjonowania Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie UKE w pewnym 

stopniu jest już pokrywany przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach uiszczania 

rocznej opłaty telekomunikacyjnej.  

 

Obok fachowości i merytorycznej wiedzy arbitrów, ważnym elementem systemu ADR jest 

zapewnienie bezstronności arbitrów, na co zwrócono uwagę w szczególności w art. 6 

Dyrektywy ADR. Wydaje się, że ustalanie listy arbitrów przez niezależne organy 

administracji, tj. niepowiązane zarówno z organizacjami konsumenckimi, jak i niepowiązane 

z przedsiębiorcami, zapewni bezstronność poszczególnych osób rozstrzygających spory 

konsumenckie.  

W przypadku rozstrzygania sporów przez prywatne podmioty ADR, z natury rzeczy mające 

własne interesy, będzie istniało ryzyko podniesienia zarzutu stronniczości czy to 

poszczególnych arbitrów, czy też konkretnego podmiotu ADR.  
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Przygotowanie sprawnego modelu ADR w Polsce ma szczególne znaczenie dla ochrony praw 

konsumenta. Izba podkreśla, że funkcjonowanie tego systemu będzie w szczególności zależne 

od szczegółowych rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę.  

KIGEiT w pełni popiera działalność ustawodawcy i organów administracji publicznej mającą 

na celu poprawę warunków świadczenia usług konsumenckich i deklaruje chęć dalszej 

współpracy w celu ustalenia modelu ADR w Polsce.  

 

 

 

 

                                                                                                            

Prezes Zarządu 

 
 

Stefan Kamiński 

 


