
A!"#$!%& # '()#%*+% –
,(!-,(.$/0/ ,!/0%1$12,!%01%  

# ,3"4#*512,!%01%
MI6DZY TEORI7 A8PRAKTYK7

KSI!GA PAMI"TKOWA KU CZCI  
PROFESORA JANA #UKASIEWICZA

1



2



3

A!"#$!%& # '()#%*+% – 
,(!-,(.$/0/ ,!/0%1$12,!%01%  

# ,3"4#*512,!%01%
MI6DZY TEORI7 A8PRAKTYK7

KSI!GA PAMI"TKOWA KU CZCI  
PROFESORA JANA #UKASIEWICZA

POD REDAKCJ"
JANA OLSZEWSKIEGO

#UKASZA B#ASZCZAKA
RAFA#A MORKA

WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

RZESZÓW 2018



4

© Copyright by
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2018

ISBN 978-83-7996-606-6

1565

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
35-959 Rzeszów, ul. prof. S. Pigonia 6, tel. 17 872 13 69, tel./fax 17 872 14 26

e-mail: wydaw@ur.edu.pl; http://wydawnictwo.ur.edu.pl
wydanie I; format B5; ark. wyd. 42; ark. druk. 38,26; zlec. red. 56/2018

Druk: Drukarnia Uniwersytetu Rzeszowskiego
Oprawa: O!cyna Wydawnicza „Zimowit” sp. z o.o.

Recenzowa"a
prof. dr hab. Bernadetta Fuchs

Opracowanie redakcyjne i korekta
Bernadeta Lekacz

Opracowanie techniczne i  "amanie
Agnieszka Szczepa#ska-P$czek

Korekta techniczna
Ewa Kuc

Projekt ok"adki
Grzegorz Wola#ski



5

Profesorowi zwyczajnemu dr. hab. Janowi %ukasiewiczowi – Wielkiemu 
Cz"owiekowi, Wybitnemu Prawnikowi, a tak&e nietuzinkowemu promo-
torowi polubownego rozwi$zywania sporów, dedykujemy niniejsz$ ksi'g', 
b'd$c$ efektem trwaj$cych blisko trzy lata prac jako ho"d ca"ego (rodowi-
ska ADR w)Polsce oraz rzeszowskiego o(rodka akademickiego, z)którym 
do ko#ca by" zwi$zany – w 40. rocznic' obrony rozprawy doktorskiej… 

redaktorzy naukowi
dr hab. %ukasz B"aszczak, prof. UWr

dr hab. Jan Olszewski, prof. UR 
dr Rafa" Morek

Rzeszów, czerwiec 2018 r.



6



7

Spis tre(ci

Wielki Profesor dr hab. Jan %ukasiewicz  ............................................................................... 11

Marcin Niemczyk
Wspomnienie o)Profesorze Janie %ukasiewiczu  ........................................................ 13

Tomasz P. Antoszek
Zasada poufno(ci mediacji a)spotkania informacyjne dotycz$ce polubownych 
metod rozwi$zywania sporów  ...................................................................................... 17

Beata Bachurska
Materialnoprawne i)procesowe skutki zako#czenia post'powania mediacyjnego 
w)sprawach karnych  ....................................................................................................... 28

Marcin Bia"ecki
Praktyczne aspekty mediacji transgranicznej w)sprawach z)udzia"em dziecka  ..... 44

Aneta Bia"y
Uregulowania prawne mediacji cywilnych – próba oceny  ....................................... 57

W"odzimierz Bro#ski, Piotr S"awicki
Zasada neutralno(ci mediatora w)polskim prawie cywilnym  .................................. 72

Oskar Bró&
Perspektywy alternatywnych metod rozwi$zywania sporów o)zdarzenia medyczne 
w)Polsce w)oparciu o)do(wiadczenia ADR w)Stanach Zjednoczonych ................... 83

Aleksandra Budniak-Rogala
Wymóg obligatoryjny pozwu z)art. 187 §)1)pkt 3 k.p.c. – de lege lata i)de lege fe-
renda  ............................................................................................................................ 93

Tomasz Cyrol
Aksjologiczne aspekty ugody mediacyjnej  .................................................................121

Tomasz Drozdowski
Procedura koncyliacyjna w)Japonii  .............................................................................138

El&bieta Feret
Mediacje i)negocjacje w)sektorze publicznym  ............................................................148

Kinga Flaga-Gieruszy#ska
Prawo do wys"uchania w)post'powaniu arbitra&owym  ............................................162

Anna Golonka
Kompensacja i)jej znaczenie dla pojednania si' pokrzywdzonego ze sprawc$ prze-
st'pstwa  ...........................................................................................................................175

Aneta Jakubiak-Miro#czuk
Mediacja z)perspektywy wymiaru sprawiedliwo(ci – pomi'dzy statystyk$ a)ocze-
kiwaniami  ........................................................................................................................189



8

Monika Klejnowska
Koszty mediacji w)sprawach karnych ..........................................................................202

Katarzyna K"osowska-Lasek
Partnerskie podej(cie administracji do)obywatela w)(wietle przepisów o)mediacji 
w)post'powaniu administracyjnym  .............................................................................214

Agata Ludera-Ruszel
Ograniczenia dopuszczalno(ci zawarcia ugody przed mediatorem w)sprawach 
z)zakresu prawa pracy  ....................................................................................................226

Maciej %aszczuk
Kilka uwag o)etyce arbitra  .............................................................................................235

Grzegorz Maro#
Chrze(cija#ska teoria prawa jako kierunek we wspó"czesnej my(li prawniczej  ....248

El&bieta Ma"ecka
Wp"yw ustawy o)pozas$dowym rozwi$zywaniu sporów konsumenckich na)sytu-
acj' prawn$ konsumentów w)sektorze)telekomunikacyjnym  ..................................268

Arita Mas"owska
Udzia" obro#cy w)post'powaniu mediacyjnym  .........................................................278

Eugeniusz Moczuk
Mediacje w)(wietle teorii interakcjonizmu symbolicznego. Uj'cie socjologiczne  ....286

Ma"gorzata Modrzejewska
S$downictwo polubowne jako)alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsu-
menckich  .........................................................................................................................303

Krystian Mularczyk, Hanna Drynkorn
Rola radcy prawnego lub adwokata w)mediacji  .........................................................321

Rafa" Morek
Dowód z)opinii bieg"ego w)arbitra&u: w)poszukiwaniu standardów i)rozwi$za# 
niektórych problemów praktyki s$dowej  ....................................................................329

%ukasz Mroczy#ski-Szmaj
Post'powanie przed koordynatorem do)spraw negocjacji oraz status prawny nowej 
instytucji ADR w)sektorze energetycznym  .................................................................340

Andrzej Ola(
O post'powaniach przyspieszonych w)instytucjonalnym arbitra&u handlowym 
uwag kilka  .......................................................................................................................356

Jan Olszewski
Obowi$zki informacyjne w)mediacjach konsumenckich  .........................................381

Sylwester Pieckowski
Prace UNCITRAL nad projektem regulacji w)sprawie uznawania i)wykonywania 
mi'dzynarodowych ugód handlowych b'd$cych rezultatem koncyliacji  ..............408

%ukasz J. Piku"a
Prawa pi!kne, sprawiedliwe i"dobre, czyli wiedza jako fundament pa#stwa ideal-
nego u)Platona  ................................................................................................................422



9

Jerzy Plis
Mediacje z)udzia"em przedstawicieli ró&nych)kultur  ................................................431

Sebastian Podmiotko
Wykorzystanie alternatywnych metod rozwi$zywania sporów na polskim rynku 
kapita"owym  ....................................................................................................................443

Marta Sagan
Mo&liwo(* korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów 
i)us"ug przez osob' (wiadcz$c$ us"ugi mediacji  .........................................................459

Tobiasz Sera!n
Mediacja w)ochronie zdrowia  .......................................................................................470

Piotr Krzysztof Sowi#ski
Mediacja karnoprocesowa  ............................................................................................480

Rajmund Stapi#ski
Polubowne rozwi$zywanie sporów powsta"ych w)ramach procedur udzielania za-
mówie# publicznych  ......................................................................................................493

Ma"gorzata Szreniawska
Mediacja z)perspektywy nauki administracji  .............................................................502

Piotr Szreniawski
Mediacja jako poszukiwanie dobra)wspólnego  ..........................................................508

Andrzej Szuma#ski
Udzia" osób trzecich w)przygotowaniu wyroku s$du arbitra&owego oraz nadaniu 
jego tre(ci ostatecznego brzmienia  ..............................................................................515

Renata +wirgo#-Skok, Aneta Arkuszewska
Post'powanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie 
wspó"czesnego zapisu na s$d polubowny  ...................................................................534

Stanis"aw Wrzosek
Nauka administracji w)uj'ciu systemowym  ...............................................................552

Karol Zawi(lak
Skutki procesowe przedterminowego wyga(ni'cia mandatu arbitra – wybrane za-
gadnienia regulacji prawa polskiego na tle porównawczym  ....................................560

Bibliogra!a  .................................................................................................................................572

Czasopisma  ................................................................................................................................591

Orzecznictwo  .............................................................................................................................600

Akty prawne  ..............................................................................................................................602

Wykaz skrótów  ..........................................................................................................................608

Wykaz kodeksów etyki  .............................................................................................................611

Netogra!a  ................................................................................................................................... 612



10



Jan Olszewski*

Obowi!zki informacyjne w"mediacjach 
konsumenckich

Wprowadzenie

Ju# w"pierwszym okresie wdra#ania w"Polsce spo$ecznej gospodarki 
rynkowej pojawi$o si% prawo do mediacji i"arbitra#u. Pomimo i# by$y takie 
mo#liwo&ci rozwi!zywania sporów, to jednak wyst%powa$y epizodycznie. 
Po nowelizacji k.p.c. w"2005 r. wprowadzono szereg nowych przepisów re-
guluj!cych prawo mediacyjne lub arbitra#owe. Szczególny nacisk w"nich 
k$adziony by$ na coraz szersze i"poprzez to lepsze do stosowania w"praktyce 
elementy procesowe. Usprawnianie norm realizowano potem etapami, uzu-
pe$niaj!c je o"nowe instytucje, a"tak#e korygowanie mniej czytelnych kon-
strukcji'. Pomimo i# przepisy te maj! ju# kilkana&cie lat, to jednak skala 
ich stosowania w"praktyce znacz!co nie wzros$a i"nadal jest znikoma(. 
W"zwi!zku z"t! sytuacj! od kilku lat wdra#ane s! dwie zupe$nie nowe &cie#ki 
promowania ww. instytucji. Po pierwsze, znacznie zwi%kszono ilo&) i"ja-
ko&) przepisów tworz!cych instrumenty informuj!ce w"ramach wszel-
kiego typu procedur mediacyjnych. Drug! &cie#k! promocji jest ilo&ciowe 
powi%kszanie przedmiotowego zakresu korzystania z"rozwi!za* media-
cyjnych. Obecnie (tzn. od 2016 r.) ustawodawca opracowa$ jednak zupe$-
nie nowe rozwi!zania wspieraj!ce proces mediacyjny. Przede wszystkim 

* Doktor habilitowany, profesor UR, kierownik Zak$adu Prawa Handlowego 
i"Gospodarczego na Wydziale Prawa i"Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; spe-
cjalista w"zakresie publicznego prawa gospodarczego, w"szczególno&ci prawa konkurencji, 
a"tak#e polubownego rozwi!zywania sporów – arbitra#u i"mediacji oraz prawa papierów 
warto&ciowych.

' Opis kilku takich korekt podaj% m.in. w"pracy: J. Olszewski, Wskazania do rozwoju 
s!downictwa polubownego (arbitra"owego) [w:] J. Olszewski (red.), Arbitra" i#mediacja – 
praktyczne aspekty stosowania przepisów, Rzeszów 2007, s. 243–252; idem, Mediacja w#spo-
rach gospodarczych [w:] J. Olszewski (red.), Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa 
2013, s. 461–472. 

( R. Stec uwa#a, i# polskie uregulowania w"zakresie prawa do mediacji to w"istocie 
bardzo nieudane próby prywatyzacji zada* publicznych. Autor na dowód tego dotychczas 
jedynie postulatywnego procesu wskazuje, i# „o"mediacji mo#na mówi) tylko w"perspek-
tywie postulatu de lege ferenda”. R. Stec, Aspekty mediacji w#prawie polskim na przyk$adzie 
art.#47 ust. 2 ustawy z#13 pa%dziernika 1995 roku. Prawo $owieckie, „Przegl!d Ustawodawstwa 
Gospodarczego” 2016, nr 1 s. 17 i"n. 
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w"zdecydowanie szerszym zakresie prowadzony w"nich jest aspekt informo-
wania stron, dlatego te# warte s! one szerszej analizy. Nast!pi$o to poprzez 
uchwalenie kilku regulacji+, które skokowo rozszerza$y te# podmiotowy 
i"przedmiotowy zakres mediacji. Pojawi$y si% w"tych nowych przepisach 
ró#norodne normy kreuj!ce innowacyjne dzia$ania w"celu rozwi!zywania 
aktualnych i"potencjalnych kon,iktów-. Ze wzgl%du na to, i# normy in-
formacyjne, które przede wszystkim tworz! pierwsz! form% promowania 
mediacji, s! bardzo rzadko omawiane w"prawie polskim (a"zupe$nie brak 
takich analiz w"aspekcie mediacji i"arbitra#u), dlatego te# niniejszy artyku$ 
podejmuje t% materi%. 

Tak! szczególn! regulacj! ze wzgl%du na ww. aspekty informacyjne 
jest ustawa z"23 wrze&nia 2016 r. o"pozas!dowym rozwi!zywaniu sporów 
konsumenckich (dalej: PoRozSpKonsU). W"ramach niniejszego artyku$u 
ze wzgl%du na ograniczony jego charakter dokonamy wy$!cznie prezentacji 
tylko kilku nowych konstrukcji o"charakterze informacyjnym, które s! ww. 
PoRozSpKonsU (szczególnie za& takich, które pozytywnie kreuj! wizerunek 
mediacji, ponadto poprzez uproszczenia norm s! lepiej rozumiane, a"osta-
tecznie te# powszechniej wykorzystane). Wiele rozwi!za* w"omawianym 

+ Na przyk$ad: rozporz!dzenie Ministra Spraw Wewn%trznych i"Administracji z"2"czerwca 
2017 r. w"sprawie wysoko&ci wynagrodzenia i"podlegaj!cych zwrotowi wydatków mediatora 
w"post%powaniu przed s!dem administracyjnym (Dz.U. z"2017 r., poz. 1087); rozporz!dzenie 
Prezesa Rady Ministrów z"11 maja 2017 r. w"sprawie zakresu i"trybu wspó$dzia$ania Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i"Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 
z"innymi podmiotami przy wykonywaniu zada* (Dz.U. z"2017"r., poz. 939); ustawa z"7 kwietnia 
2017 r. o"zmianie ustawy – Kodeks post%powania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z"2017 r., poz. 935); ustawa z"23 wrze&nia 2016 r. o"pozas!dowym rozwi!zywaniu sporów 
konsumenckich (Dz.U. z"2016 r., poz. 1823); ustawa z"10 wrze&nia 2015 r. o"zmianie niektórych 
ustaw w"zwi!zku ze wspieraniem polubownych metod rozwi!zywania sporów (Dz.U. z"2015"r., 
poz. 1595). Nale#y tu zaznaczy), i# w"akcie tym wprowadzono zmiany do kilku aktów praw-
nych poprzez umo#liwienie korzystania z"mediacji. W szczególno&ci korekt! t! obj%to: ustaw% 
z"17 listopada 1964"r."– Kodeks post%powania cywilnego; ustaw% z"26 lipca 1991 r. o"podatku do-
chodowym od osób .zycznych (t.j. Dz.U. z"2016 r., poz. 2032 ze zm.); ustaw% z"15 lutego 1992 r. 
o"podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z"2016 r., poz. 1888 ze zm.); ustaw% z"20 li-
stopada 1998"r. o"zrycza$towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi!ganych 
przez osoby .zyczne (t.j. Dz.U. z"2017 r., poz. 2157); ustaw% z"27 lipca 2001 r. – Prawo o"ustroju 
s!dów powszechnych (t.j. Dz.U. z"2016 r., poz. 2062 ze zm.); nieobowi!zuj!c! ju# ustaw% z"8 lipca 
2005 r. o"Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa*stwa (t.j. Dz.U. z"2016 r., poz. 1313); ustaw% z"28 lipca 
2005 r. o"kosztach s!dowych w"sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z"2016"r., poz. 623 ze zm.); ustaw% 
z"9 kwietnia 2015 r. o"zmianie ustawy o"podatku dochodowym od osób .zycznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z"2015 r., poz. 699); rozporz!dzenie Ministra Sprawiedliwo&ci z"7 maja 
2015 r. w"sprawie post%powania mediacyjnego w"sprawach karnych (Dz.U. z"2015 r., poz. 716; 
ustaw% z"23 maja 1991 r. o"rozwi!zywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z"2015 r., poz. 295 ze zm.).

- Szczególnie pozytywnie nale#y oceni) jednak to, i# wyodr%bniono z"mediacji formy 
kreuj!ce koncyliacj%. Inne nowe elementy to tworzenie mo#liwo&ci mediacyjnych dla wi%k-
szo&ci obszarów dzia$ania administracji i"rozwi!zywania tam powstaj!cych sporów, kon-
sultacje spo$eczne oraz oceny wype$niania norm i"standardów przez organy administracji. 
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akcie nie jest jedynie polskim rozwi!zaniem, gdy# podobne wyros$y wcze-
&niej w"innych dojrza$ych gospodarkach rynkowych, gdzie od dawna istnieje 
spo$ecze*stwo obywatelskie. Warto tu podkre&li), i# kreuj!c PoRozSpKonsU, 
wykorzystano instytucje, które wpierw zawarte by$y w"dyrektywie UE/ maj!-
cej na celu wzmocni) transgraniczn! ochron% konsumentów. 

Celem artyku$u jest tak#e umiej%tne wyja&nienie niektórych warto&ci, 
jakie maj! by) wdra#ane poprzez ten akt. Jak uczy do&wiadczenie, z$e odczy-
tanie unijnej aksjologii dostrzec mo#na zbyt cz%sto w"polskich regulacjach. 
Aby opisa) te wyj!tkowe obecnie rozwi!zania, w"ramach niniejszego arty-
ku$u szczególny nacisk po$o#ony b%dzie na warto&ci, jakie niesie dla spo$e-
cze*stwa obywatelskiego dobrze opracowana siatka informacyjna. Na fakt, i# 
do analizy wybrano jedynie ww. akt (PoRozSpKonsU), przemawia nie tylko 
to, i# opracowano go pod wp$ywem dyrektywy UE, aby zapewni) szerokie 
wykorzystanie przez przedsi%biorców, lecz aby uwydatni) szczególn!, spo-
$eczn! cech% tego aktu, tj. przede wszystkim olbrzymi potencja$, jaki drzemie 
w"ADR, i"to, i# wyposa#ono go w"wyj!tkowo nowatorskie konstrukcje infor-
macyjne. W"niewielu aktach prawa gospodarczego jest tak du#o zawartych 
&ladów na&ladowania zró#nicowanych instytucji informacyjnych. Ponadto 
obowi!zki te nie s! jednostkowe, gdy# mo#na dostrzec je w"ramach kilku0 
zakresów podmiotowych czy te# obszarach tematycznych PoRozSpKonsU. 

W zwi!zku z"ograniczeniem analizy wy$!cznie do klasy.kacji, a"potem 
opisu ww. obowi!zków informacyjnych wszelkie kwestie o"innym charak-
terze b%d! tu pomini%te. Jedynie do kilku elementów &ci&le powi!zanych 
z"tematem umie&cimy stosowny komentarz. Wielk! warto&ci! omawia-
nego aktu jest szerokie odniesienie w"jego przepisach do obowi!zku in-
formowania. Samo wyliczenie sfer, gdzie nale#y podawa) informacje, nie 
jest jeszcze najwy#sz! warto&ci!, gdy# nawet najlepsze informacje i"de.-
nicje nie spe$ni! swojej roli, je&li jest ich zbyt du#o lub je&li s! rozpro-
szone i"zbyt zró#nicowane tematycznie. Dlatego te# w"ocenie aktu zwraca) 
b%dziemy uwag% na to, czy ustawodawca, aby takich ww. zagro#e* unik-
n!), w"ramach PoRozSpKonsU wdra#a te# stosowne normy dla szeregu in-
nych ustaw1, je&li tylko reguluj! aspekty konsumenckie, a"tak#e czy akty te 

/ Niniejsza ustawa w" zakresie swojej regulacji wdra#a dyrektyw% Parlamentu 
Europejskiego i"Rady 2013/11/UE z"21 maja 2013 r. w"sprawie alternatywnych metod roz-
strzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporz!dzenia (WE) nr 2006/2004 i"dy-
rektywy 2009/22/WE (dyrektywa w"sprawie ADR w"sporach konsumenckich) (Dz.Urz. UE 
L 165 z"18.06.2013, s. 63).

0 W niniejszym artykule zostan! wskazane cztery obszary tematyczne. Autor ma jed-
nak &wiadomo&), i# analiza dokonana bardziej wnikliwie lub przy u#yciu innych kryteriów 
mo#e zapewni) tak#e inn! klasy.kacj%. 

1 Nowelizuj!c przedmiotow! ustaw!: ustaw% z"17 listopada 1964 r. – Kodeks post%powa-
nia cywilnego (t.j. Dz.U. z"2016 r., poz. 1822 ze zm.); ustaw% z"10 kwietnia 1997 r. – Prawo ener-
getyczne (t.j. Dz.U. z"2017 r., poz. 220 ze zm.); ustaw% z"15 grudnia 2000 r. o"Inspekcji Handlowej 
(t.j. Dz.U. z"2017 r., poz. 1063 ze zm.); ustaw% z"28 marca 2003 r. o"transporcie kolejowym (t.j. 
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razem tworz! zrozumia$! spójn! ca$o&) dla konsumentów. Artyku$ opraco-
wany zosta$ na podstawie bada* teoretycznych zwi!zanych literatur! przed-
miotu i"z"orzecznictwa. W pewnym stopniu autor wykorzysta$ tak#e w$asne 
do&wiadczenia uzyskane w"ramach pracy w"centrach mediacji i"praktyki 
odbyte w"organach Unii Europejskiej i"FTC w"Stanach Zjednoczonych. Ze 
wzgl%du na ograniczony rozmiar publikacji w"ramach opisu pomini%to 
kwestie historyczne i"ewolucyjne. To ograniczenie wynika równie# z"faktu, 
i# w"tym temacie istnieje ju# literatura2 w"j%zyku polskim.

1. Ustalenie wa#niejszych poj%)

Katalog poj%), które nale#y przedstawi) na u#ytek niniejszego arty-
ku$u, obejmuje dwie grupy. Wpierw s! to de.nicje ju# wyst%puj!ce w"lite-
raturze, ale konieczne jest jednak ich przypomnienie, gdy# dalsza analiza 
b%dzie si% do nich cz%sto odnosi). Druga grupa de.nicji warta jest szcze-
gólnego podkre&lenia, gdy# tu zgodnie z"za$o#eniami ze wst%pu zwracamy 
uwag%, czy poj%cia te wnosz! okre&lone warto&ci informacyjne. Pierwszym 
poj%ciem z"pierwszej grupy, które jest fundamentalne dla PoRozSpKonsU, 
jest sformu$owanie, i# umo#liwia ona stosowanie „alternatywnych metod 
rozwi!zywania sporów” zwanych w"skrócie z"j%zyka angielskiego ADR (al-
ternative dispute resolution). W literaturze wskazuje si%, #e nazw% t% ce-
chuje „nies!dowy charakter post%powania”. W ten sposób ADR3 uj%ty jest 
szeroko, gdy# do jego zakresu poj%ciowego by$by wy$!czony tak#e arbitra#, 
co czasem jest dyskusyjne. Taki jednak pogl!d znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w"niektórych dokumentach Komisji Europejskiej'4. W"nowszej  

Dz.U. z"2017 r., poz. 2117); ustaw% z"16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 
z"2017 r., poz. 1907); ustaw% z"21 lipca 2006 r. o"nadzorze nad rynkiem .nansowym (t.j. Dz.U. 
z"2017 r., poz. 196); ustaw% z"16 lutego 2007 r. o"ochronie konkurencji i"konsumentów (t.j. 
Dz.U. z"2017 r., poz. 229 ze zm.); ustaw% z"23 sierpnia 2007 r. o"przeciwdzia$aniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z"2017 r., poz. 2070); ustaw% z"23 listopada 2012"r."– Prawo 
pocztowe (t.j. Dz.U. z"2017 r., poz. 1481); ustaw% z"9 maja 2014 r. o"informowaniu o"cenach to-
warów i"us$ug (t.j. Dz.U. z"2017 r., poz. 1830); ustaw% z"30 maja 2014 r. o"prawach konsumenta 
(t.j. Dz.U. z"2017 r., poz. 683); ustaw% z"5 sierpnia 2015 r. o"rozpatrywaniu reklamacji przez 
podmioty rynku .nansowego i"o"Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z"2016 r., poz. 892 ze zm.). 

 2 5. Mroczy*ski-Szmaj, Arbiter i#arbitra" – na przestrzeni dziejów. Historia polskiego 
s!downictwa polubownego do 1989 r., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2014, 
nr 82, Prawo 14, s. 129–143. 

 3 R. Morek, ADR – w#sprawach gospodarczych, Warszawa 2004, s. 2. 
'4 Zielona Ksi%ga w"sprawie alternatywnego rozwi!zywania sporów w"prawie cywil-

nym i"handlowym z"19 kwietnia 2002 r. COM(2002) 196 .nal. „Dla celów tej Zielonej Ksi%gi 
alternatywne metody rozwi!zywania sporów s! zde.niowane jako procedury pozas!dowego 
rozwi!zywania sporów prowadzone przez neutraln! osob% trzeci!, z"wy$!czeniem arbitra#u” 
w"t$um. S. Pieckowskiego, Arbitra" a#alternatywne metody rozwi!zywania sporów w#spra-
wach cywilnych (ADR) [w:] A. Szuma*ski (red.), System prawa handlowego, t. VIII: Arbitra" 
handlowy, Warszawa 2015, s. 1122. 
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literaturze'' zdarza si% równie#, i# zaznacza si% „genetyczne podobie*-
stwo arbitra#u” do pozosta$ych metod ADR'(. Warto jednak podkre&li), 
i# w"Stanach Zjednoczonych instytucje pozas!dowe s! znacznie bogat-
sze w"formy po&rednie, przez co wydaj! si% one elastyczniejsze i"bardziej 
dopasowane do dynamicznie zmieniaj!cego si% rynku. Przede wszystkim 
nad!#aj! one za aktualnymi potrzebami obrotu [np. w"ramach handlu in-
ternetowego wypracowano ju# kilka nowych form ADR, które tu nosz! 
zbiorcz!, specjaln! nazw% ODR (online dispute resolution)]. Dlatego aby 
ostatecznie ustali) poj%cie ADR, powo$amy utrwalony ju# pogl!d z"lite-
ratury, w"którym wskazano, i# alternatywnymi metodami rozwi!zywania 
sporów (ADR) s! takie prawne dopuszczalne formy rozwi!zania sporu 
(w"tym te# poprzez jego rozstrzygni$cie)'+, które realizowane s! zasad-
niczo poza procesem s!dowym, przy pomocy neutralnego i"bezstron-
nego podmiotu trzeciego'-. 

Jedn! z"podstawowych form ADR jest mediacja. R. Stec wskazuje, #e 
mediacja to aktywne „po&redniczenie w"sporze w"celu nak$onienia pod-
miotów do porozumienia”'/. W ten sposób u#ywanie terminu „nak$ania-
nie” obrazuje stosowanie ca$ego pakietu technik, w"tym te# informacyjnych 
i"wyja&niaj!cych, a"tak#e pewn! wyj!tkowo spolegliw! presj% kieruj!c! 

'' G. Fr!czek, Funkcjonowanie o&rodków mediacyjnych, „ADR. Arbitra# i"Mediacja” 
2011, nr 2; B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (red.), Arbitra" w#Polsce, Warszawa 2011; B."Fuchs, 
J."Olszewski (red.), Arbitra". Mi'dzy teori! a#praktyk!, Rzeszów 2014; E."Gmurzy*ska, 
R."Morek, Mediacje. Teoria i#praktyka, Warszawa 2009; A. Jakubiak-Miro*czuk, Negocjacje 
dla prawników. Prawo cywilne, Warszawa 2010; Ch.W. Moore, Mediacje. Praktyczne strategie 
rozwi!zywania kon(iktów, Warszawa 2012; R. Morek, ADR…; idem, Mediacja i#arbitra" (art. 
1831–18315, 1154–1217 K.P.C.). Komentarz, Warszawa 2006; 5. Mroczy*ski-Szmaj, Arbiter i#ar-
bitra"…, s. 129–143; P."Nowaczyk, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szuma*ski, A. Tynel (red.), 
Mi'dzynarodowy i#krajowy arbitra" handlowy u#progu XXI wieku. Ksi'ga pami!tkowa dedyko-
wana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008; J. Olszewski (red.), 
Arbitra" i#mediacja jako instrumenty wspierania przedsi'biorczo&ci. Materia$y z#mi'dzynaro-
dowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zak$ad Prawa Handlowego i#Gospodarczego 
Wydzia$u Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w#dniach 22–23 wrze&nia 2006 r., Rzeszów 2006; 
J."Olszewski (red.), Arbitra" i#mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materia$y 
z#konferencji naukowej w#Iwoniczu Zdroju, 19–20 X 2007, Rzeszów 2007; J. Olszewski (red.), 
S!dy polubowne i#mediacja, Warszawa 2008; J. Olszewski (red.), Arbitra" i#mediacja. Aktualne 
problemy teorii i#praktyki funkcjonowania s!dów polubownych i#o&rodków mediacyjnych. III 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Na$'czów Zdrój, 8–10 maja 2009 r., Rzeszów 2009; 
J."Olszewski (red.), II.#Euroregionalna Konferencja Naukowa „Mediacja – mi'dzy teori! a#prak-
tyk!” Materia$y z#konferencji Rzeszów 15.5.2014 r., „ADR. Arbitra# i"Mediacja” 2014, nr 4(28). 

'( Taki pogl!d przedstawia w" oparciu o" literatur% ze Stanów Zjednoczonych: 
S."Pieckowski, rozdz. 19 [w:] A. Szuma*ski (red.), System prawa handlowego, t. VIII: Arbitra" 
handlowy, Warszawa 2015, s. 1122. 

'+ Por. 5. B$aszczak, M. Ludwik, S!downictwo polubowne (arbitra"owe), Warszawa 
2007, s. 39. 

'- Por. R. Morek, ADR…, s. 1. 
'/ R. Stec, Aspekty mediacji…, s. 17. 
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strony do ugody. Najprostszym dzia$aniem, ale i"podstawowym, jest tu sta$e 
informowanie obu stron kon,iktu o"wszelkich jego blokadach, które te in-
formacje znosz! lub przynajmniej zmniejszaj!. W literaturze twierdzi si% 
równie#, #e w"post%powaniu mediacyjnym istotne jest tak#e, „aby stronom 
dana by$a mo#liwo&) wyja&nienia i"rozeznania okoliczno&ci faktycznych 
i"prawnych sprawy, a"w"konsekwencji mo#liwo&) zaproponowania sposobu 
jej za$atwienia”'0. Z pogl!dem tym mo#na si% zgodzi) jedynie co do pierw-
szej cz%&ci dzia$a*, gdy# podawanie propozycji rozwi!zania problemu spor-
nego jest ju# de facto koncyliacj!.

Do istotnych poj%), które wyst%puj! w"ustawie, a"s! ju# zde%nio-
wane, nale#!: konsument i"przedsi%biorca. Dobrym rozwi!zaniem w"kon-
tek&cie przejrzystego informowani dla odbiorców tego aktu jest w$a&nie 
pozostawienie bez zmian podstawowych dla tego aktu de.nicji konsu-
menta i"przedsi%biorcy'1. Do drugiej grupy poj$&, tzn. takich, które po raz 
pierwszy opracowano na u#ytek tego aktu, w"szczególno&ci nale#y zaliczy) 
wyj!tkowo proste uj%cie poj%cia sporu. Sporem konsumenckim jest spór 
mi%dzy konsumentem a"przedsi%biorc! wynikaj!cy z"zawartej z"konsumen-
tem umowy. Dokonuje si% dodatkowego rozró#nienia na spór krajowy, tj. 
taki spór konsumencki, gdy konsument w"chwili z$o#enia oferty przed-
si%biorcy albo przyj%cia oferty przedsi%biorcy mia$ miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz spór transgraniczny. Jednym 
z"bardziej kreatywnych poj%) w"PoRozSpKonsU jest uj%cie w"ramach jed-
nego terminu trzech form dzia$alno&ci, jakie prowadzi si% w"ramach po-
zas!dowych post%powa* z"konsumentami. Opis tych form ustawodawca 
ukierunkowa$ na bardzo konkretne i"prosto uj%te dzia$ania. W ten sposób 
dominuj! tu uj%cia zrozumia$e, krótko podane, czyli typowo informacyjne. 
Szczegó$owo okre&la to art. 3 PoRozSpKonsU, który stanowi, i# post%powa-
nie w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich ma na 
celu rozwi!zywanie sporu konsumenckiego. Rozwi!zanie to mo#e przyj!) 
trzy postacie, w"których to doprowadza si% do: 

 – umo#liwienia zbli#enia stanowisk stron w"celu rozwi!zania sporu 
przez jego strony (czyli jest to proces sta$ego informowania o"ust%p-
stwach i"kreowania stanowiska coraz bardziej zbie#nego),

 – przedstawienia stronom propozycji rozwi!zania sporu (ta forma dzia-
$a* w"istocie odpowiada dawniej nazwie „koncyliacja”; niesie ona za 
sob! najwi%kszy potencja$ poznawczy i"informacyjny),

 – rozstrzygni$cia sporu i" narzucenia stronom jego rozwi!za-
nia; rozstrzygni$cie to przyj%cie okre&lonego stanu za rzeczywisty 

'0 Ibidem, s. 18.
'1 W ten sposób przez konsumenta nale#y rozumie) konsumenta w"rozumieniu 

ustawy z"23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z"2017 r., poz. 459, 933, 1132), a"przez 
przedsi%biorc% nale#y rozumie) jako przedsi%biorc% w"rozumieniu ustawy z"23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny.
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i"opracowanie przekonywuj!cego pakietu informacji (argumentacji), 
tak aby strony przyj%$y to rozwi!zanie; nale#y tu podkre&li), i# w"lite-
raturze wskazuje si%, i# w"pozas!dowych rozstrzygni%ciach aspekt in-
formacyjny czy nawet wyja&niaj!cy powinien by) znacznie mocniejszy 
ni# zapewniaj! tradycyjne procedury s!dowe. 
Wyj!tkowo wa#ne dla PoRozSpKonsU jest ustalenie podmiotu 

uprawnionego. Pomimo i# w"kilku artyku$ach s! niewielkie opisowe od-
niesienia i"pewne"elementy de.nicyjne, to jednak na u#ytek konsumentów 
konieczne jest szersze uj%cie tego terminu. Co te# dalej czynimy, ukazuj!c 
wpierw podmiot uprawniony ze strony podmiotowej, a"potem przedmio-
towej. Podmiot uprawniony jest w"ten sposób zbiorcz! nazw! dla szeregu 
osób o"ró#norodnej formie organizacyjnej i"prawnej, o"ile tylko spe$nia wy-
magania podane w"PoRozSpKonsU. W ten sposób jest to rozwi!zanie ge-
neralnie o"charakterze otwartym.

Podmiot uprawniony mo#e wyst%powa) w"kilku postaciach. W szcze-
gólno&ci mo#e by) tworem kolegialnym lub jednoosobowym. Ró#ny te# 
mo#e by) jego status prawny czy te# instytucja go kreuj!ca. Podmiot ten, 
o"ile chce uczestniczy) w"pozas!dowym rozwi!zywaniu sporów konsu-
menckich, musi spe$ni) szereg wymaga* z"PoRozSpKonsU. Reguluj! te 
liczne obowi!zki szczególnie normy art. 9–19 PoRozSpKonsU. Do wa#-
niejszych zada*, jakie nale#y w"tym miejscu wymieni), zaliczy) trzeba opra-
cowanie przez taki podmiot, a"nast%pnie udost%pnianie regulaminu, który 
b%dzie w"nim obowi!zywa$. Po wype$nieniu ww. wymaga* ostatecznie po-
winien z$o#y) wniosek do Prezesa UOKiK o"rejestracj% w"nowo ustanowio-
nym, specjalnym rejestrze dla tego typu podmiotów. Pierwszoplanow! rol% 
odgrywa w"takim wniosku o&wiadczenie, #e wnioskodawca spe$nia warunki 
uprawniaj!ce do pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich 
okre&lone w"ustawie. Warto tu zaznaczy), i# wymogi stawiane podmio-
tom rejestrowym w"du#ej cz%&ci s! istotne dla konsumentów, m.in. pod-
miot uprawniony'2 zapewnia, i# osoby prowadz!ce post%powania w"sprawie 
pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich posiadaj! wiedz% 
i"umiej%tno&ci w"dziedzinie pozas!dowego lub s!dowego rozwi!zywania 
sporów konsumenckich, jak równie# ogóln! znajomo&) prawa. 

W PoRozSpKonsU przewidziano w"art. 19 tak#e kilka szczególnych 
wymaga*, które podmiot uprawniony powinien spe$ni) w"sytuacji, gdy 
utworzony jest on przez organizacj% przedsi%biorców. Odnosz! si% one do 
sytuacji, które mog$yby ogranicza) jego niezale#no&). Ustawa wskazuje 
tu dwie takie przes$anki: pierwsza dotyczy sytuacji, gdy utworzony zosta$ 
przez organizacj% przedsi%biorców, druga, gdy osoby prowadz!ce post%po-
wania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich s! 
zatrudnione wy$!cznie przez t% organizacj% lub otrzymuj! wynagrodzenie 

'2 Zgodnie z"art. 14 ust. 1 PoRozSpKonsU. 
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wy$!cznie od tej organizacji. W takiej sytuacji organizacja przedsi%bior-
ców, przez któr! zosta$ utworzony ten podmiot, powinna zapewni) takiemu 
podmiotowi uprawnionemu oddzielny i"celowy bud#et przeznaczony na 
wykonywanie zada* przez osoby prowadz!ce post%powania w"sprawie po-
zas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich. Z tym #e nale#y za-
znaczy), i# przepisu tego nie stosuje si% jednak do podmiotów utworzonych 
przez organizacj% przedsi%biorców, w"których post%powania w"sprawie po-
zas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich ka#dorazowo prowa-
dzone s! przez organ kolegialny, w"sk$ad którego wchodzi równa liczba 
przedstawicieli organizacji przedsi%biorców oraz przedstawicieli organiza-
cji konsumenckich. Pewnego przypomnienia wymaga instytucja Prezesa 
UOKiK, który nadzoruje w"ustawie ró#nego typu procedury i"w"szeregu 
miejscach ingeruje w"ten proces. Status prawny tego organu jest uregulo-
wany we wspominanej ju# ustawie z"16 lutego 2007 r. o"ochronie konku-
rencji i"konsumentów (dalej: OchrKonkIkonsU)'3. Zgodnie z"art. 29 ust."1 
OchrKonkIkonsU Prezes UOKiK jest centralnym organem administra-
cji rz!dowej w$a&ciwym w"sprawach ochrony konkurencji i"konsumen-
tów. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad dzia$alno&ci! Prezesa 
UOKiK, który jest organem wykonuj!cym zadania na$o#one na w$adze 
pa*stw cz$onkowskich Unii Europejskiej na podstawie art. 104 i"105 TFUE. 
Ponadto Prezes UOKiK jest w$a&ciwym organem ochrony konkurencji 
w"rozumieniu art. 35 rozporz!dzenia nr 1/2003/WE. 

2. 6ród$a prawa do pozas!dowego rozstrzygania sporów pomi%dzy 
przedsi%biorcami a"konsumentami

Zr%by 7róde$ prawa tworz!ce podstawy do pozas!dowego rozstrzy-
gania sporów pomi%dzy przedsi%biorcami a"konsumentami powsta$y 
z" inicjatywy Unii Europejskiej. Obecnie obejmuj! one w"szczególno-
&ci rozporz!dzenie Parlamentu Europejskiego i"Rady (UE) nr 524/2013 
z"21 maja 2013 r. w"sprawie internetowego systemu rozstrzygania spo-
rów konsumenckich oraz zmiany wprowadzone w"rozporz!dzeniu (WE) 
nr"2006/2004 i"dyrektywie 2009/22/WE (jest to tzw. rozporz!dzenie w"spra-
wie ODR w"sporach konsumenckich) (Dz.Urz. UE L 165 z"18.06.2013, 
s. 1) oraz wspominan! ju# dyrektyw% Parlamentu Europejskiego i"Rady 
2013/11/UE z"21 maja 2013"r. w"sprawie alternatywnych metod rozstrzy-
gania sporów konsumenckich. 

W prawie polskim problematyk% 7róde$ otwiera omawiana tu 
PoRozSpKonsU. Pewn! pomocnicz! rol% pe$ni! te# inne ustawy reguluj!ce 

'3 Status prawny Prezesa UOKiK jest opisany m.in. w"dziale V ww. ustawy, który doty-
czy jego licznych kompetencji w"zakresie organizacji ochrony konkurencji i"konsumentów. 
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materi% mediacji w"poszczególnych dzia$ach lub sektorach prawa. W szcze-
gólno&ci b%d! to cywilnoprawne przepisy procesowe z"Kodeksu post%powa-
nia cywilnego (dalej: k.p.c.). W szeregu obszarach problematyk% mediacji 
doprecyzowa$a tak#e ustawa z"10 wrze&nia 2015 r. o"zmianie niektórych 
ustaw w"zwi!zku ze wspieraniem polubownych metod rozwi!zywania spo-
rów(4. Nale#y tu zaznaczy), i# w"akcie tym wprowadzono zmiany do kilku 
aktów prawnych umo#liwiaj!ce korzystanie z"mediacji. Obok ww. ustaw 
du#e znaczenie dla post%powania przed podmiotem uprawnionym do 
prowadzenia pozas!dowych post%powa* konsumenckich mog! mie) inne 
regulacje(', np. podawane przez niego w"specjalnych informacjach doty-
cz!cych wykazu regulacji, które s! stosowane przez podmiot uprawniony 
w"ramach rozwi!zywania sporów konsumenckich, a"w"szczególno&ci obo-
wi!zuj!cy w"tym podmiocie regulamin. 

3. Obszary informacyjne w"PoRozSpKonsU

3.1. Ogólna charakterystyka

Ustawodawca, maj!c na celu szerokie wdro#enie norm z"PoRozSpKonsU, 
ju# w"pierwszym artykule wyliczy$ g$ówne cele tego aktu. Analiza tych 
celów wykazuje, i# w"praktycznym uj%ciu tworz! one swoiste grupy dzia-
$a*. Zwi!zane s! wprost lub po&rednio z"typowymi kategoriami obowi!z-
ków informacyjnych. S! to w"szczególno&ci obowi!zki informacyjne: 

 – podmiotów uprawnionych do prowadzenia post%powania w"sprawie 
pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich,

 – zwi!zane z"wpisami do rejestru podmiotów uprawnionych do prowa-
dzenia post%powania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów 
konsumenckich (dalej: Rejestr),

 – przedsi%biorców, którzy korzystaj! z"pozas!dowych rozstrzygni%) 
w"sporach z"konsumentami,

 – wynikaj!ce z"prowadzenia post%powania w"sprawie pozas!dowego 
rozwi!zywania sporów konsumenckich,

 – Prezesa UOKiK w"zakresie informowania o"pozas!dowym rozwi!-
zywaniu sporów konsumenckich i"prowadzeniu rejestru podmiotów 
uprawnionych. 

(4 Dz.U. z"2015 r., poz. 1595. 
(' W szczególno&ci b%d! to te wskazane w"rozdz. 2 PoRozSpKonsU. Podano tam 

m.in. obowi!zki podmiotów uprawnionych (art. 8). Podmiot uprawniony rozpatruje 
zarówno spory krajowe, jak i" transgraniczne, w" tym spory obj%te rozporz!dzeniem 
Parlamentu Europejskiego i"Rady (UE) nr 524/2013 z"21 maja 2013 r. w"sprawie inter-
netowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporz!dzenia-
(WE) nr 2006/2004 i"dyrektywy 2009/22/WE (rozporz!dzenie w"sprawie ODR w"sporach 
konsumenckich). 
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W wymienionym wy#ej katalogu dostrzec mo#na dwie wyra7ne 
grupy obowi!zków informacyjnych. Pierwsza dotyczy aspektów pro-
cesowych, druga za& ukierunkowana jest na podmiotu wyst%puj!ce 
w"tej procedurze. Pomimo i# pojawia si% jeszcze jeden obszar infor-
macji, jakim jest rejestr podmiotów uprawnionych, to jednak jest on 
&ci&le zwi!zany z"podmiotem, który go prowadzi. Uwzgl%dniaj!c t% sytu-
acj%, w"kolejnych kilku podrozdzia$ach wyliczymy wa#niejsze obowi!zki 
informacyjne, ale grupuj!c je dla wi%kszej przejrzysto&ci w"obszarach 
tematycznych zwi!zanych z"podmiotami (tzn. b%d! to informacje od 
aktywnych podmiotów, na które ustawodawca na$o#y$ wyj!tkowo du#e 
katalogi obowi!zków informacyjnych, dlatego z"wykazu tego wy$!czymy 
konsumentów). W niewielkim wyodr%bnionym ostatnim rozdziale oce-
nia) tak#e b%dziemy instytucje wzmacniaj!ce proces informacyjny oraz 
wzajemne konotacje proceduralne, je&li wp$ywaj! na dzia$ania lub po-
wi!zania informacyjne.

3.2. Obowi!zki informacyjne wa#niejszych podmiotów uczestnicz!cych 
w"post%powaniu

W PoRozSpKonsU generalnie omówione s! cztery podstawowe pod-
mioty uczestnicz!ce w"post%powaniu ADR. S! to: podmiot uprawniony, 
przedsi$biorca, konsument oraz Prezes UOKiK. Tak jak podali&my ju# 
wy#ej, nie b%dzie omawiany tu konsument, gdy# przedmiotowa ustawa 
w"zasadzie nie obci!#a go obowi!zkami informacyjnymi. Ponadto infor-
macje od pozosta$ych podmiotów s! przede wszystkim na niego ukierun-
kowane. Niejako podstawowy dla tej procedury jest podmiot uprawniony, 
przedsi%biorca i"ostatecznie Prezes UOKiK. Prezes UOKiK ca$y proces in-
formowania nadzoruje, a"cz%sto te# szereg danych przetwarza, a"ponadto 
prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów poza 
s!dowych. W tej te# kolejno&ci na&wietlimy ww. podmioty i"ich wa#niejsze 
obowi!zki informacyjne.

4. Obowi!zki informacyjne podmiotu uprawnionego

4.1. Ogólne zasady formy informowania

Ustawodawca, okre&laj!c obowi!zki informacyjne podmiotu uprawnio-
nego, w"pierwszej kolejno&ci wskaza$ jego form% i"zasady, na jakich powi-
nien przebiega) ten proces. Podano tu równie# podstawowy katalog danych, 
jakie powinny by) umieszczane na stronie internetowej takiego podmiotu. 
Generalnie strona ta ukierunkowana b%dzie na wszystkich zainteresowa-
nych mediacj!, st!d jej tre&) powinna by) przejrzysta i"ma zawiera) katalog 
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rzeczywi&cie istotnych danych((. Strona internetowa podmiotu uprawnio-
nego powinna pozwala) na z$o#enie wniosku o"wszcz%cie tego post%powania 
i"przekazanie dokumentów, które tak#e maj! by) do$!czone do tego wnio-
sku w"postaci elektronicznej (ale mog! by) te# w"formie papierowej na zasa-
dach okre&lonych w"regulaminie). Na stronie internetowej, o"której mowa, 
podmiot uprawniony umieszcza równie# adres strony internetowej Komisji 
Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów prowadz!cych 
post%powania pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich zg$o-
szonych Komisji Europejskiej przez pa*stwa cz$onkowskie Unii Europejskiej. 

Ustawodawca do licznej grupy obowi!zków, w"których wylicza rodzaje 
informacji, wprowadzi$ te# pewne ogólne zasady ich przygotowania, np. 
wskaza$, jak nale#y informacje opracowywa) i"prezentowa). Przede wszyst-
kim wyra7nie podkre&li$, i# to, co udost%pnia si% do wiadomo&ci publicz-
nej, podmiot uprawniony powinien poda) w"sposób jasny i"zrozumia$y. 
W"ostatnim za& punkcie art. 10 ust. 1 (pkt 16) nakaza$ opracowywa) pewien 
wska7nik statystyczny, a"nast%pnie go powszechnie podawa). Ustawodawca 
zasadnie uzna$ ten element informacji za najbardziej obiektywny, a"po-
przez to przekonywuj!cy o"realnej skuteczno&ci podmiotu uprawnionego. 
Przedmiotowy pkt 16 stanowi, i# podawa) nale#y informacj% o"procento-
wym udziale przypadków, w"których strony zastosowa$y si% do wyniku 
post%powania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsu-
menckich, w"stosunku do liczby wszcz%tych post%powa* albo informacj%, 
#e podmiot uprawniony nie prowadzi takich analiz. 

4.2. Informacje kierowane do zainteresowanych post%powaniem

Dla pragn!cych uzyska) kontakt z"w$a&ciwym podmiotem uprawnio-
nym, a"pewnie te# niebawem z"przysz$ym mediatorem niezwykle wa#ne 
s! ró#ne dane adresowe i"odnosz!ce si% do aspektów praktycznych. Takie 
informacje s! wyliczone w"art. 10 PoRozSpKonsU. W tym wypadku s! to 
szczegó$owe dane, w"których mo#emy dostrzec dwie grupy tematyczne. 
W"pierwszym rz%dzie s! to dane kontaktowe obejmuj!ce imi% i"nazwisko 
albo nazw%, miejsce zamieszkania, albo siedzib% oraz adres pocztowy i"adres 
poczty elektronicznej tego podmiotu oraz informacje o"wszelkich kwali.-
kacjach osób prowadz!cych post%powania. Do innych istotnych informacji 
nale#y tu zaliczy) w"szczególno&ci specjalizacje podmiotu uprawnionego, 
sposoby wyznaczania osób do post%powa*, informacj% o"cz$onkostwie 
w" sieciach podmiotów prowadz!cych post%powania pozas!dowego 

(( Ustawodawca narzuci$ w"art. 9 PoRozSpKonsU internetow! form% przekazywania 
danych. Zobowi!zano w"tym te# artykule do wymiany informacji mi%dzy stronami post%po-
wania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich za pomoc! &rodków 
komunikacji elektronicznej lub przesy$k! pocztow! na zasadach okre&lonych w"regulaminie. 
Informacje o"post%powaniu na wniosek stron powinny by) tak#e dost%pne na trwa$ym no&niku. 
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rozwi!zywania sporów konsumenckich, u$atwiaj!cych rozwi!zywanie spo-
rów transgranicznych, informacje o"rodzajach sporów konsumenckich, któ-
rych rozwi!zywaniem zajmuje si% dany podmiot uprawniony, informacje 
o"kategoriach sporów konsumenckich, w"tym podmiotach i"sektorach ob-
j%tych w$a&ciwo&ci! danego podmiotu uprawnionego.

Z kolei druga cz%&) wykazu informacji dla zainteresowanych stron 
powinna ju# by) ukierunkowana wprost na ewentualne post%powanie. 
Szczegó$owy opis tre&ci wymagalnych danych podaje art. 10 PoRozSpKonsU 
w"pkt 7–15. S! to nast%puj!ce informacje: 

 – o"przes$ankach, na podstawie których podmiot uprawniony mo#e od-
mówi) rozpatrzenia sporu,

 – o"regulacjach, które s! stosowane przez podmiot uprawniony w"ra-
mach rozwi!zywania sporów konsumenckich, w"szczególno&ci obo-
wi!zuj!cy w"tym podmiocie regulamin, 

 – o"j%zykach, w"jakich mo#na sk$ada) wnioski o"wszcz%cie post%powa-
nia w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich 
i"w"jakich prowadzone jest to post%powanie,

 – o"rodzajach norm, które mog! by) podstaw! rozwi!zania sporu,
 – okre&lenie wst%pnych warunków, które strony musz! spe$ni), aby po-

st%powanie w" sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów kon-
sumenckich mog$o zosta) wszcz%te, w"tym warunku podj%cia przez 
wnioskodawc% przed z$o#eniem wniosku o"wszcz%cie tego post%powa-
nia próby kontaktu z"drug! stron! i"bezpo&redniego rozwi!zania sporu,

 – o"prawie wycofania si% przez strony z"danego post%powania w"sprawie 
pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich,

 – okre&lenie op$at i"kosztów zwi!zanych z"udzia$em w"post%powaniu 
w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich oraz 
informacje o"ich wysoko&ci lub zasadach ich naliczania,

 – okre&lenie &redniego czasu trwania post%powania w"sprawie pozas!-
dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich,

 – wskazanie skutków prawnych danego sposobu zako*czenia post%-
powania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsu-
menckich, w"tym konsekwencji niezastosowania si% do wi!#!cego 
rozstrzygni%cia sporu.

4.3. Udost%pnianie informacji w"sprawozdaniach

Trzecia grupa informacji od podmiotu uprawnionego obejmuje dane 
sprawozdawcze. Tu tak#e, aby zapewni) przejrzysto&) i"poprzez to u$atwi) 
porównywanie, dane te obejmuj! jedynie istotne i"bardzo obiektywne ele-
menty potwierdzaj!ce sprawno&) podmiotu w"rozwi!zywaniu sporów. 
Pozytywnie nale#y oceni) tak! struktur% prezentowania, gdy# nie wywo-
$uje to chaosu informacyjnego, a"poprzez istotne dane zapewniona jest te# 
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realna u#yteczno&) dla konsumentów. Dane z"trzeciej grupy cytujemy za 
art. 11 ust. 1 PoRozSpKonsU. Wskazano tam, i# podmiot uprawniony spo-
rz!dza sprawozdanie(+ z"dzia$alno&ci w"zakresie pozas!dowego rozwi!zy-
wania sporów konsumenckich zawieraj!ce: 

 – informacj% o"liczbie wniosków o"wszcz%cie post%powania w"sprawie 
pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich, które wp$yn%$y 
do podmiotu uprawnionego, oraz wskazanie ich przedmiotu,

 – informacj% o"powtarzaj!cych si% lub istotnych problemach, które pro-
wadz! do sporów konsumenckich, do której mog! by) do$!czone za-
lecenia dotycz!ce unikania lub rozwi!zywania takich problemów,

 – informacj% o"procentowym udziale sporów, których rozpatrzenia pod-
miot uprawniony odmówi$, w"stosunku do liczby z$o#onych wniosków 
o"wszcz%cie post%powania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania 
sporów konsumenckich oraz procentowym udziale poszczególnych 
rodzajów przes$anek takiej odmowy,

 – informacj% o"procentowym udziale post%powa* w"sprawie pozas!do-
wego rozwi!zywania sporów konsumenckich, które zako*czono przed 
osi!gni%ciem wyniku, w"stosunku do liczby wszcz%tych post%powa*, 
a"tak#e powody takiego zako*czenia, o"ile s! znane,

 – okre&lenie &redniego czasu trwania post%powania w"sprawie pozas!-
dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich,

 – informacj% o"procentowym udziale przypadków, w"których strony za-
stosowa$y si% do wyniku post%powania w"sprawie pozas!dowego roz-
wi!zywania sporów konsumenckich, w"stosunku do liczby wszcz%tych 
post%powa* albo informacj%, #e podmiot uprawniony nie prowadzi 
takich analiz,

 – informacj% o"wspó$pracy podmiotów w"ramach sieci podmiotów pro-
wadz!cych post%powania pozas!dowego rozwi!zywania sporów kon-
sumenckich, u$atwiaj!cych rozwi!zywanie sporów transgranicznych, 
je#eli podmiot uprawniony nale#y do takiej sieci.
Ustanowiono te# specjalne sprawozdanie dla Prezesa UOKiK. Zawiera 

ono: 
 – informacje wy#ej okre&lone (tzn. w"art. 11 ust. 1 pkt 1, 2 i"4–6),
 – ocen% skuteczno&ci wspó$pracy podmiotu uprawnionego w"ramach 

sieci podmiotów prowadz!cych post%powania pozas!dowego rozwi!-
zywania sporów konsumenckich, u$atwiaj!cych rozwi!zywanie spo-
rów transgranicznych, o"ile taka wspó$praca mia$a miejsce,

 – informacj% o"szkoleniach odbytych przez osoby prowadz!ce post%po-
wania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenc-
kich, o"ile takie szkolenia mia$y miejsce,

(+ Sprawozdanie to sporz!dza si% za ka#dy rok kalendarzowy i"udost%pnia w"terminie 
do 30 kwietnia roku nast%pnego.
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 – ocen% skuteczno&ci post%powa* w"sprawie pozas!dowego rozwi!zy-
wania sporów konsumenckich prowadzonych przez dany podmiot 
uprawniony i"wskazanie przewidywanych sposobów jej poprawy.

4.4. Obowi!zki informacyjne podmiotu uprawnionego  
w"toku post%powania

Podmiot uprawniony niezw$ocznie przekazuje stronom sporu po-
twierdzenie z$o#enia wniosku o"wszcz%cie post%powania w"sprawie pozas!-
dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich spe$niaj!cego wymagania. 
Zakres danych, jakie powinien zawiera) ww. wniosek (tzn. o"wszcz%cie po-
st%powania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenc-
kich, innych ni# wcze&niej wskazane, oraz dokumentów dotycz!cych sporu, 
jakie powinny by) do niego do$!czone) okre&la regulamin. 

W przypadku, gdy wniosek o"wszcz%cie post%powania w"sprawie po-
zas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich nie spe$nia ww. wy-
maga*, podmiot uprawniony wzywa wnioskodawc% do uzupe$nienia 
wniosku w"wyznaczonym terminie. W ostateczno&ci zgodnie z"art. 34 
ust."1 PoRozSpKonsU podmiot uprawniony odmawia rozpatrzenia sporu, 
je#eli jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów, które obj%te s! w$a-
&ciwo&ci! danego podmiotu uprawnionego. Wyra7nie nale#y zaznaczy), 
i# podmiot uprawniony mo#e odmówi) rozpatrzenia sporu w"sytuacjach 
wskazanych w"regulaminie. Z tym #e w"zasadzie mog! to by) tylko usta-
wowo okre&lone sytuacje, takie jak: 

 – wnioskodawca przed z$o#eniem wniosku o"wszcz%cie post%powania 
w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich nie 
podj!$ próby kontaktu z"drug! stron! i"bezpo&redniego rozwi!zania 
sporu,

 – spór jest b$ahy lub wniosek o"wszcz%cie post%powania w"sprawie po-
zas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich spowoduje uci!#-
liwo&ci dla drugiej strony, 

 – sprawa o"to samo roszczenie mi%dzy tymi samymi stronami jest w"toku 
albo zosta$a ju# rozpatrzona przez podmiot uprawniony, inny w$a-
&ciwy podmiot albo s!d,

 – warto&) przedmiotu sporu jest wy#sza albo ni#sza od ustalonych w"re-
gulaminie progów .nansowych,

 – wnioskodawca uchybi$ okre&lonemu w"regulaminie terminowi do z$o-
#enia wniosku o"wszcz%cie post%powania w"sprawie pozas!dowego 
rozwi!zywania sporów konsumenckich,

 – rozpatrzenie sporu spowodowa$oby powa#ne zak$ócenie dzia$ania 
podmiotu uprawnionego. 
Warto tu podkre&li), i# wysoko&) progów .nansowych nie mo#e by) 

ustalona na poziomie, który znacz!co utrudnia konsumentowi dost%p do 
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post%powania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsu-
menckich. Za& termin, o"którym wspomniano powy#ej, nie mo#e by) krót-
szy ni# rok od dnia, w"którym wnioskodawca podj!$ prób% kontaktu z"drug! 
stron! i"bezpo&redniego rozwi!zania sporu. 

Ponadto zgodnie z"art. 35 PoRozSpKonsU je#eli podmiot uprawniony 
odmawia rozpatrzenia sporu, jest obowi!zany do poinformowania stron 
o"przyczynie odmowy rozpatrzenia sporu w"terminie 3 tygodni od dnia 
dor%czenia wniosku o"wszcz%cie post%powania w"sprawie pozas!dowego 
rozwi!zywania sporów konsumenckich. 

4.5. Informacje o"wyniku post%powania

Zgodnie z"art. 40 ust. 1 PoRozSpKonsU wynik post%powania w"spra-
wie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich podmiot 
uprawniony przedstawia stronom w"terminie 90 dni od dnia dor%czenia 
wniosku o"wszcz%cie post%powania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywa-
nia sporów konsumenckich. W przypadku sporu szczególnie skompliko-
wanego termin, o"którym mowa wy#ej, mo#e by) przed$u#ony. O"ka#dym 
przed$u#eniu terminu podmiot uprawniony jest obowi!zany zawiado-
mi) strony, wskazuj!c przewidywany termin zako*czenia post%powa-
nia w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich. 
Podmiot uprawniony niezw$ocznie po dokonaniu ostatniej czynno&ci 
w"post%powaniu w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsu-
menckich sporz!dza protokó$ przebiegu tego post%powania, który zawiera 
co najmniej informacj% o"jego wyniku. Ostatnim elementem informacyj-
nym w"post%powaniu w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów 
konsumenckich jest sporz!dzenie protoko$u przebiegu tego post%powa-
nia. Protokó$ ten, aby informacje tam zawarte by$y szybko dost%pne, nie-
zw$ocznie dor%cza si% stronom. 

4.6. Informacje w"post%powaniach koncyliacyjnych

W przypadku post%powa* w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania 
sporów konsumenckich, w"których podmiot uprawniony przedstawia stro-
nom propozycj% rozwi!zania sporu, podmiot uprawniony: 

 – przed rozpocz%ciem post%powania informuje strony o"prawie wyco-
fania si% z"post%powania na dowolnym jego etapie,

 – informuje strony przed wyra#eniem zgody na przedstawion! propo-
zycj% rozwi!zania sporu lub zastosowaniem si% do niej, #e: 
a) mog! nie wyrazi) zgody na przedstawion! propozycj% rozwi!zania 

sporu lub nie zastosowa) si% do niej, 
b) udzia$ w"post%powaniu nie wyklucza mo#liwo&ci dochodzenia rosz-

cze* w"post%powaniu s!dowym, 
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c) przedstawiona propozycja rozwi!zania sporu mo#e si% ró#ni) od 
rozstrzygni%cia, jakie mog$oby zapa&) w"post%powaniu s!dowym; 

 – informuje strony o"prawnych skutkach wyra#enia zgody na przed-
stawion! propozycj% rozwi!zania sporu lub zastosowania si% do niej,

 – zapewnia stronom odpowiedni czas na wyra#enie zgody na przed-
stawion! propozycj% rozwi!zania sporu lub zastosowanie si% do niej. 

4.7. Wa#niejsze dzia$ania podmiotu zapewniaj!ce sprawny przep$yw informacji

Zgodnie z"art. 38 ust. 1 PoRozSpKonsU w"post%powaniu w"sprawie po-
zas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich podmiot uprawniony, 
aby zapewni) sprawny przep$yw informacji:

 – zapewnia stronom mo#liwo&) udzia$u w"post%powaniu, w"tym: 1)"przed-
stawienia stanowisk, dokumentów i"dowodów; 2) dost%pu do stano-
wisk, dokumentów i"dowodów przedstawionych przez drug! stron% 
oraz opinii wydanych przez ekspertów, a"tak#e mo#liwo&) ustosunko-
wania si% do nich,

 – informuje strony o"wszystkich ich uprawnieniach,
 – informuje strony na papierze lub innym trwa$ym no&niku o"podj%tym 

rozstrzygni%ciu i"jego uzasadnieniu. 

5. Obowi!zki informacyjne przedsi%biorców poddaj!cych spory 
z"konsumentami pozas!dowemu post%powaniu

Obowi!zki informacyjne przedsi%biorców, którzy zobowi!zuj! si% do 
poddania sporów z"konsumentami pozas!dowym post%powaniom, zawarto 
w"rozdz. 4 Obowi!zki przedsi'biorców(- i"dotycz! one generalnie dwu spraw. 
Po pierwsze, wskazania podmiotu uprawnionego do prowadzenia takich 
post%powa* (tzn. który jest w$a&ciwy dla tego przedsi%biorcy). Informacja 
ta powinna spe$nia) kilka warunków, np. ma obejmowa) co najmniej adres 
strony internetowej podmiotu uprawnionego, jest udost%pniana w"sposób 
zrozumia$y i"$atwo dost%pny dla konsumenta. W szczególno&ci: 

 – na stronie internetowej przedsi%biorcy, je#eli przedsi%biorca tak! 
prowadzi,

 – we wzorcach umów zawieranych z"konsumentami, o"ile przedsi%biorca 
takie stosuje. 
Druga grupa informacji pojawia si% jedynie w"przypadku, gdy w"na-

st%pstwie z$o#onej przez konsumenta reklamacji spór nie zosta$ rozwi!zany. 

(- Zgodnie z"art. 31 ust. 1 PoRozSpKonsU obowi!zek ten dotyczy przedsi%biorcy, który 
zobowi!za$ si% albo jest obowi!zany na podstawie odr%bnych przepisów do korzystania z"po-
zas!dowego rozwi!zywania sporów z"konsumentami.
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Wtedy to przedsi%biorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym 
trwa$ym no&niku o&wiadczenie o: 

 – zamiarze wyst!pienia z"wnioskiem o"wszcz%cie post%powania w"spra-
wie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich albo zgo-
dzie na udzia$ w"takim post%powaniu, albo 

 – odmowie wzi%cia udzia$u w"post%powaniu w"sprawie pozas!dowego 
rozwi!zywania sporów konsumenckich. 
W ww. sytuacji przedsi%biorca wraz z"o&wiadczeniem przekazuje in-

formacj% o"podmiocie uprawnionym w$a&ciwym dla danego przedsi%biorcy. 
Ustawodawca przewidzia$ te# sytuacj% zaniechania dzia$a* informacyj-

nych. Wtedy to (tzn. je#eli przedsi%biorca nie z$o#y$ #adnego wymaganego 
ustaw! o&wiadczenia) uznaje si%, #e wyra#a zgod% na udzia$ w"post%powaniu 
w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich(/. 

Inne obowi!zki przedsi%biorców w"zasadzie maj! charakter procesowy 
i"zosta$y zasygnalizowane w"trakcie przedstawiania post%powania przed 
w$a&ciwym podmiotem uprawnionym.

6. Obowi!zki informacyjne Prezesa UOKiK zwi!zane z"Rejestrem

6.1. Ogólna charakterystyka Rejestru

Jednym z"wa#niejszych obszarów informowania, który kreuje ustawa, 
jest rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia pozas!dowych po-
st%powa* w" zakresie rozwi!zywania sporów konsumenckich. W art. 7 
PoRozSpKonsU wskazano, i# post%powanie w"sprawie pozas!dowego roz-
wi!zywania sporów konsumenckich mo#na prowadzi) po uzyskaniu wpisu 
do Rejestru. Podmiot wpisany do Rejestru (dalej: podmiot uprawniony) 
prowadzi post%powanie w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów 
konsumenckich w"oparciu o"obowi!zuj!ce w"danym podmiocie upraw-
nionym procedury tego post%powania (dalej: regulaminem). W rozdz. 3 
PoRozSpKonsU, w"art. 20 zawarto ogólne informacje o"Rejestrze. Powadzi go 
Prezes UOKiK, a"Rejestr ten ma charakter jawny i"zawiera nast%puj!ce dane: 

 – imi% i"nazwisko albo nazw% podmiotu uprawnionego, jego miejsce za-
mieszkania albo siedzib% oraz adres strony internetowej,

 – informacj% o"wysoko&ci pobieranych op$at, je#eli podmiot uprawniony 
takie op$aty pobiera,

 – informacj% o"j%zykach, w"jakich mo#na sk$ada) wnioski o"wszcz%cie 
post%powania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów kon-
sumenckich i"w"jakich jest ono prowadzone,

 – informacj% o"rodzajach sporów konsumenckich, których rozwi!zywa-
niem zajmuje si% dany podmiot uprawniony,

(/ Na podstawie art. 32 PoRozSpKonsU. 
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 – informacj% o"kategoriach sporów konsumenckich, w"tym podmiotach 
i"sektorach obj%tych w$a&ciwo&ci! danego podmiotu uprawnionego,

 – informacj% o"konieczno&ci osobistej obecno&ci stron lub ich przed-
stawicieli, o"ile taka konieczno&) zachodzi, w"tym informacj%, czy 
post%powanie w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów kon-
sumenckich jest lub mo#e by) prowadzone jako post%powanie ustne 
lub pisemne,

 – informacj% o"wi!#!cym lub niewi!#!cym charakterze wyników post%-
powania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenc-
kich prowadzonego przez dany podmiot uprawniony,

 – informacj% o"przes$ankach, na podstawie których podmiot upraw-
niony mo#e odmówi) rozpatrzenia sporu. 

6.2. Wniosek o"wpis do Rejestru

Wpis do Rejestru nast%puje na wniosek(0 zawieraj!cy: 
 – imi% i"nazwisko albo nazw% wnioskodawcy, jego miejsce zamieszkania 

albo siedzib% oraz adres strony internetowej,
 – informacje o"strukturze, 7ród$ach i"sposobach .nansowania wnio-

skodawcy oraz sposobie wynagradzania osób, które b%d! prowadzi$y 
post%powania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów kon-
sumenckich, d$ugo&ci ich kadencji oraz podmiocie, przez który s! 
zatrudnione,

 – opis regulacji, które b%d! stosowane przez wnioskodawc% w"ramach 
rozwi!zywania sporów konsumenckich,

 – informacj%, czy wnioskodawca b%dzie pobiera$ op$aty i"jaka jest ich 
wysoko&),

 – wskazanie &redniego czasu trwania dotychczas prowadzonych post%-
powa* pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich, o"ile 
wnioskodawca prowadzi$ takie post%powania,

 – informacj% o" j%zykach, w" jakich b%dzie mo#na sk$ada) wnioski 
o"wszcz%cie post%powania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania 
sporów konsumenckich i"w"jakich b%dzie ono prowadzone,

 – informacj% o"rodzajach sporów konsumenckich, których rozwi!zywa-
niem b%dzie si% zajmowa$ wnioskodawca,

 – informacj% o"kategoriach sporów konsumenckich, w"tym podmiotach 
i"sektorach, które b%d! obj%te w$a&ciwo&ci! wnioskodawcy,

 – informacj% o"przes$ankach, na podstawie których wnioskodawca b%-
dzie móg$ odmówi) rozpatrzenia sporu.
Do wniosku o"wpis do Rejestru do$!cza si%: 

 – regulamin, który b%dzie obowi!zywa$ w"podmiocie uprawnionym,

(0 Zgodnie z"art. 21. PoRozSpKonsU. 
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 – o&wiadczenie, #e wnioskodawca spe$nia warunki uprawniaj!ce do 
pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich okre&lone 
w"ustawie. 
Zgodnie z"art. 22 PoRozSpKonsU je#eli z"danych zawartych we wnio-

sku o" wpis do Rejestru wynika, #e wnioskodawca nie b%dzie spe$nia$ 
warunków uprawniaj!cych do pozas!dowego rozwi!zywania sporów kon-
sumenckich okre&lonych w"ustawie, Prezes UOKiK wydaje decyzj% o"od-
mowie wpisu do Rejestru. O randze tego Rejestru &wiadczy fakt, i# Prezes 
UOKiK przekazuje Komisji Europejskiej dane obj%te Rejestrem oraz infor-
macje o"ewentualnych zmianach w"zakresie tych danych.

6.3. Wprowadzanie zmian do Rejestru i"wykre&lenia

Niezwykle istotn! kwesti! jest w"ka#dym rejestrze szybkie aktualizo-
wanie danych, dlatego podmiot uprawniony jest obowi!zany niezw$ocz-
nie informowa) Prezesa UOKiK o"zmianach danych b%d!cych podstaw! 
wpisu do Rejestru, nie pó7niej ni# w"terminie 14 dni od dnia wyst!pie-
nia zmian. Prezes UOKiK niezw$ocznie dokonuje zmian danych obj%tych 
Rejestrem, nie pó7niej ni# w"terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. infor-
macji. Je#eli z"tych informacji wynika, #e podmiot uprawniony nie b%dzie 
spe$nia$ warunków uprawniaj!cych do pozas!dowego rozwi!zywania spo-
rów konsumenckich okre&lonych w"ustawie, Prezes UOKiK wydaje decyzj% 
o"odmowie dokonania zmian danych obj%tych Rejestrem(1. Jedn! z"najistot-
niejszych zmian, jakie w"Rejestrze mog! by) dokonane, jest wykre&lenie(2 
niektórych podmiotów uprawnionych. Prezes UOKiK wykre&la podmiot 
uprawniony z"Rejestru: 

 – z"urz%du – w"przypadkach kre&lonych w"ustawie(3, 
 – na wniosek podmiotu uprawnionego. 

Je#eli podmiot uprawniony nie wykonuje obowi!zku zwi!zanego 
z"niezw$ocznym+4 informowaniem Prezesa UOKiK o"zmianach danych 
b%d!cych podstaw! wpisu do Rejestru, wdra#a si% post%powanie w"sprawie 
wykre&lenia podmiotu uprawnionego z"Rejestru i"wzywa ten podmiot do 
przekazania aktualnych danych lub z$o#enia wyja&nie* w"wyznaczonym 

(1 Zgodnie z"art. 23 ust. 1–3 PoRozSpKonsU. 
(2 Zgodnie z"art. 24 PoRozSpKonsU. 
(3 Na przyk$ad o"których mowa w"art. 25 i"26 PoRozSpKonsU. W art. 25 wskazano, i# 

wykre&lenie nast%puje w"przypadku, gdy podmiot uprawniony nie wykonuje obowi!zków 
okre&lonych w"art. 8–13 PoRozSpKonsU lub przesta$ spe$nia) warunki okre&lone w"art. 14, 
art. 15, art. 16 ust. 2 i"art. 17–19 PoRozSpKonsU. Wcze&niej jednak Prezes UOKiK wszczyna 
post%powanie w"sprawie wykre&lenia podmiotu uprawnionego z"Rejestru i"wzywa ten pod-
miot do wykonania tych obowi!zków lub dostosowania dzia$alno&ci do tych warunków 
w"wyznaczonym terminie nie d$u#szym ni# 3 miesi!ce. Po bezskutecznym up$ywie ww. 
terminu Prezes UOKiK wydaje decyzj% o"wykre&leniu podmiotu uprawnionego z"Rejestru.

+4 To znaczy nie pó7niej ni# w"terminie 14 dni od dnia wyst!pienia zmian. 
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terminie nie d$u#szym ni# 30 dni. Po bezskutecznym up$ywie tego terminu 
Prezes UOKiK wydaje decyzj% o"wykre&leniu podmiotu uprawnionego 
z"Rejestru+'. Post%powanie w"sprawie wykre&lenia podmiotu uprawnio-
nego z"Rejestru powinno by) zako*czone w"terminie 4 miesi%cy od dnia 
jego wszcz%cia. Decyzji o"wykre&leniu podmiotu uprawnionego z"Rejestru 
mo#e by) nadany rygor natychmiastowej wykonalno&ci+(. Te liczne rygory 
informacyjne &wiadcz!, i# w$a&ciwie ka#dy element post%powania jest dla 
konsumentów czytelny. Obawy mo#e jedynie powodowa) zastrze#enie, i# 
przewiduje si% i"tu pewne wyj!tki++.

7. Inne istotne informacje zwi!zane z"PoRozSpKonsU

7.1. Ujawnianie okoliczno&ci maj!cych wp$yw na post%powanie

W ustawie wprowadzono kilka obowi!zków dotycz!cych monitoro-
wania pewnych sytuacji, a"je&li zajd! ku temu odpowiednie przes$anki – 
szybkiego informowania o"tych kwestiach stron post%powania. Dotyczy to 
w"szczególno&ci sytuacji, które wylicza art. 16 PoRozSpKonsU. W pkt 1 wska-
zano, #e je&li osoba prowadz!ca post%powanie w"sprawie dostrze#e pewne 
okoliczno&ci, które mog! wp$yn!) na jej niezale#no&) lub bezstronno&) lub 
powodowa) kon,ikt interesów z"jedn! ze stron sporu, ma obowi!zek nie-
zw$ocznego ujawnienia podmiotowi uprawnionemu takich okoliczno&ci. 

7.2. Informacje dotycz!ce .nansowania oraz zwi!zania stron sporu wi!#!cym 
rozstrzygni%ciem podmiotu uprawnionego

Promocja wszelkich form ADR, a"przede wszystkim mediacji, b%-
dzie niemo#liwa, je&li wysoko&) kosztów zwi!zanych z"takim post%powa-
niem b%dzie zbyt wysoka. Aby tego unikn!), ustawodawca w"art. 41 ust. 1 
PoRozSpKonsU bardzo czytelnie wskazuje, aby post%powanie w"sprawie po-
zas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich by$o dla konsumentów 
nieodp$atne. Wyj!tkowo regulamin podmiotu uprawnionego mo#e prze-
widywa) pobieranie od konsumentów op$at, ale je#eli ich $!czna wysoko&) 
nie utrudnia znacz!co konsumentowi dost%pu do pozas!dowego rozwi!-
zywania sporów konsumenckich. Umieszczenie takiej informacji w"regu-
laminie jest jednak obligatoryjne, gdy# w"przeciwnym razie post%powanie 
automatycznie jest bezp$atne. Jednak nie wy$!czono mo#liwo&ci obci!#enia 
konsumenta kosztami czynno&ci podj%tych na jego wniosek w"toku post%-
powania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich.

+' Zgodnie z"art. 26 ust. 1 i"2 PoRozSpKonsU.
+( Zgodnie z"art. 27 ust. 1 i"2 PoRozSpKonsU.
++ Reguluj je art. 29 PoRozSpKonsU.
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W art. 42 ust. 1 PoRozSpKonsU zawarto za& inn! istotn! norm% o"cha-
rakterze informacyjnym stanowi!c!, i# rozwi!zanie sporu konsumenckiego 
poprzez jego rozstrzygni%cie i"narzucenie stronom jego rozwi!zania jest 
mo#liwe tylko w"przypadku, gdy strony zosta$y poinformowane+- o"wi!-
#!cym charakterze rozstrzygni%cia b%d!cego wynikiem post%powania 
w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsumenckich i"konse-
kwencjach niezastosowania si% do takiego rozstrzygni%cia oraz wyrazi$y 
zgod% na poddanie si% takiemu rozstrzygni%ciu. 

8. Wnioski 

8.1. Uwagi ogólne co do potrzeby kreowania powi!zania informacyjnego

Jednym z"pierwszych zada* niniejszego opracowania, jakie podali&my 
na wst%pie, by$o ustalenie, czy normy zawarte w"PoRozSpKonsU s! u#y-
teczne w"wymiarze informacyjnym i"promuj!cym ADR. W zwi!zku z"tym 
badaniem dokonali&my wyliczenia, a"potem opisania kilku grup informa-
cyjnych w"aspekcie podmiotowym i"przedmiotowym. Nast%pnie na&wie-
tlili&my formy informowania oraz obszary, gdzie przepisy PoRozSpKonsU 
nakazywa$y podawa) te informacje. Powy#sze opisy, wyliczenia i"analizy sze-
regu obowi!zków informacyjnych daj! obecnie podstaw% do stwierdzenia, 
i# PoRozSpKonsU tworzy rzeczywi&cie szczególn! warto&) i"jest realnie u#y-
teczna dla konsumentów. Liczne normy porz!dkuj!ce informacje, doprecyzo-
wuj!ce je np. w"zakresie ich tre&ci lub tworz!ce proste kana$y komunikowania 
si% stron stanowi! gwarancje stabilnych, jednorodnych tematycznie standar-
dów (baz) informacyjnych. Konsument mo#e w"prosty sposób szereg danych 
porównywa), co powoduje, #e znacznie trudniej jest manipulowa) tu pew-
nymi danymi. Ustawodawca by$ &wiadom, i# nawet najlepsze informacje i"de-
.nicje nie spe$ni! swojej roli, je&li jest ich zbyt du#o lub je&li s! rozproszone 
i"wzajemnie zró#nicowane. Dlatego te# dokonuj!c w"tym miejscu ostatecz-
nej oceny tego aktu, zwrócili&my tak#e uwag% na to, czy ustawodawca, aby 
takich ww. zagro#e* unikn!), w"ramach tego jednego aktu wdra#a te# sto-
sowne normy dla szeregu innych ustaw+/, je&li tylko reguluj! one aspekty 

+- Nale#y tu doda), i# w"art. 42 ust. 2 PoRozSpKonsU obok ww. informacji zazna-
czono, i# rozstrzygni%cie sporu wed$ug ogólnych zasad prawa lub zasad s$uszno&ci nie mo#e 
prowadzi) do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzgl%dnie wi!#!cymi 
przepisami prawa w$a&ciwego dla danego stosunku.

+/ W szczególno&ci w"badaniach chodzi$o o"wspominane ju#: ustaw% z"17 listopada 
1964 r. – Kodeks post%powania cywilnego, ustaw% z"10 kwietnia 1997 r. – Prawo ener-
getyczne, ustaw% z"15 grudnia 2000 r. o"Inspekcji Handlowej, ustaw% z"28 marca 2003 r. 
o"transporcie kolejowym, ustaw% z"16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustaw% 
z"21"lipca 2006 r. o"nadzorze nad rynkiem .nansowym, ustaw% z"16 lutego 2007 r. o"ochronie 
konkurencji i"konsumentów, ustaw% z"23 sierpnia 2007 r. o"przeciwdzia$aniu nieuczciwym 
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praktyczne i"prokonsumenckie, oraz czy przynajmniej niektóre akty razem 
tworz! zrozumia$! spójn! ca$o&) dla konsumentów. Ze wzgl%du na znaczn! 
ju# liczb% aktów promuj!cych ADR lub kreuj!cych standardy (bazy) informa-
cyjne w"temacie u#ytecznym dla PoRozSpKonsU dokonali&my praktycznego 
ograniczenia do kilku aktów najnowszych. W ramach ostatecznego podsu-
mowania wybrali&my jedynie akty posiadaj!ce pewne powi!zania z"szeroko 
rozumianym prawem konkurencji i"prawem konsumenckim oraz nowa-
torskimi normami dotycz!cymi raportowania. Analiza tre&ci tych regulacji 
dowodzi, i# s! pewne podstawy przedstawienia propozycji de lege ferenda. 
Generalnie wskazuj! one potrzeb% wzajemnego powi!zania zasobów infor-
macyjnych, które tworz! te regulacje. Bior!c pod uwag%, i# przedmiotowy 
akt, jakim jest PoRozSpKonsU, który ukierunkowany jest w"szczególno&ci 
na dzia$alno&) podmiotów uprawnionych, a"te ze wzgl%du na swoj! specy-
.k% lub specjalizacj% mog! nie mie) pe$nej wiedzy o"u#ytecznych 7ród$ach 
informacji o"przedsi%biorcach naruszaj!cych prawa konsumenckie, uznali-
&my, i# wskazane by$oby dokonanie odes$ania w"PoRozSpKonsU wprost do 
takich zasobów. Sugestia wykorzystania nowych mo#liwo&ci uzyskiwania in-
formacji przez takie podmioty, a"tak#e przez poszkodowanych naruszeniami 
prawa konkurencji mia$aby nie tylko walor u#yteczny, lecz poprzez powi!-
zanie ró#nych informacji z"zasobów publicznych odnotowany ju# wcze&niej 
przedsi%biorca-naruszyciel by$by znacznie mocniej prewencyjnie izolowany 
od konsumentów. A w"przypadkach zaistnia$ego naruszenia by$by np. pod-
dawany mocniejszej presji do pe$nego odszkodowania. 

8.2. Zasoby informacyjne z"UOKiK

Warto w"tym miejscu przypomnie), i# przyj%cie PoRozSpKonsU w"spra-
wach konsumenckich poprzedzi$o kilka powa#nych nowelizacji ustawy 
z"16"lutego 2007 r. o"ochronie konkurencji i"konsumentów, które zaowo-
cowa$y u#ytecznymi dla konsumentów normami tworz!cymi informa-
cje ostro#no&ciowe (tzw. ostrze#enia konsumenckie) lub specjalne rejestry. 
Warte szerszej uwagi s! zmiany, które wprowadzono w"2014 r., a"które to za-
gwarantowa$y wi%kszy dost%p do informacji w"trakcie post%powania przed 
Prezesem UOKiK. Nowelizacja ta stworzy$a m.in. mo#liwo&) negocjowania 
przez pracowników UOKiK z"przedsi%biorcami takiego kierunku ich zacho-
wania, które mog$yby ograniczy) czy nawet zlikwidowa) ich niew$a&ciwe 
praktyki. Odpowiednie zapoznanie si% mediatora (lub innej osoby repre-
zentuj!cej podmiot uprawniony) np. z"tre&ci! takiej ostrzegawczej rozmowy 
i"ewentualnych zobowi!za* tam zawartych jest obecnie mo#liwe na podstawie 

praktykom rynkowym, ustaw% z"23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, ustaw% z"9 maja 
2014 r. o"informowaniu o"cenach towarów i"us$ug, ustaw% z"30 maja 2014 r. o"prawach kon-
sumenta oraz ustaw% z"5 sierpnia 2015 r. o"rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
.nansowego i"o"Rzeczniku Finansowym. 
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ustawy z"21"kwietnia 2017 r. o"roszczeniach o"naprawienie szkody wyrz!-
dzonej przez naruszenie prawa konkurencji+0 (dalej: ustawa o"naprawienie 
szkody). Dlatego wskazane jest pouczenie naruszaj!cych prawo konkuren-
cji przedsi%biorców, i# szereg informacji, które obecnie pozyskuje UOKiK, 
a"tak#e i"takich, jakie osi!ga dopiero po d$ugim procesie negocjowania z"nimi, 
b%dzie on musia$ ujawni) na ka#de #!danie poszkodowanych. W ten sposób 
zasadne jest te#, aby poszkodowani konsumenci lub upowa#nione przez nich 
podmioty uprawnione korzysta$y na bazie ww. ustawy z"wszelkich 7róde$ in-
formacji o"przedsi%biorcy-naruszycielu, w"tym te# podanymi po wysuni%ciu 
ju# stosownego roszczenia. Wynika to z"faktu, i# dobrze przygotowany i"po-
siadaj!cy wszelkie niezb%dne dane mediator zwykle lepiej i"skuteczniej pro-
wadzi mediacje, a"przede wszystkim z"wi%ksz! korzy&ci! dla poszkodowanych 
konsumentów. Szczególnie jest to wa#ne, je&li przedsi%biorca uprzednio naru-
sza$ prawo konkurencji lub te# jego zachowania zosta$y uznane przez UOKiK 
za godz!ce w"zbiorowe interesy konsumentów.

8.3. Informacje nie.nansowe i"dotycz!ce ró#norodno&ci

Informacje+1 o"wi%kszych przedsi%biorcach mo#na pozyska) tak#e 
z"kilku innych 7róde$+2, np. z"zasobów informacyjnych, które wynikaj! z"in-
nych obowi!zków raportowania. Nale#y tu przypomnie), i# w"2014 r. Unia 
Europejska przyj%$a dyrektyw% 2014/95/UE w"sprawie ujawniania informacji 
nie.nansowych i"dotycz!cych ró#norodno&ci+3. Wprowadza ona obowi!zek 
raportowania szeregu informacji, które maj! wp$yw na &rodowisko dzia$al-
no&ci gospodarczej, ale równie# maj!cych znaczenie dla spo$ecze*stw, w"tym 
te# dla konsumentów. Jedn! z"takich informacji jest cz%ste sk$adanie w"ta-
kich raportach informacji o"otwarciu danego przedsi%biorstwa na pozas!-
dowe formy rozstrzygania sporów. W ten sposób raporty zintegrowane mog! 
ukazywa) przedsi%biorc% jako podmiot umiej!cy rozwi!zywa) kon,ikty, 
które z"natury s! sta$ym elementem obrotu gospodarczego. Przedsi%biorcy 
podlegaj!cy obowi!zkom raportowania po zapoznaniu si% z"omawian! tu 
ustaw! wr%cz powinni opracowywa) specjalny mechanizm informacyjny. 
Szczególnie wskazane by$yby w"nim wszelkie kwestie odnosz!ce si% do ich 

+0 Ustawa z"21 kwietnia 2017 r. o"roszczeniach o"naprawienie szkody wyrz!dzonej 
przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z"2017 r., poz. 1132). 

+1 Szerzej na temat tego typu negocjacji: A. Jasser, Banki powinny wzi!) cz'&) ci'"aru, 
„Rzeczpospolita” z"03 sierpnia 2015 r., s. B–12, http://www.rp.pl/Wywiady/308029888–
Banki–powinny–wziac–czesc–ciezaru.html?template=restricted (27.09.2017). 

+2 Wskazane jest pozyskiwanie przez mediatora tak#e informacji o"przedsi%biorcy 
z"ró#nych rejestrów i"centralnych ewidencji.

+3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i"Rady 2014/95/UE z"22 pa7dziernika 2014"r. 
zmieniaj!ca dyrektyw% 2013/34/UE w"odniesieniu do ujawniania informacji nie.nansowych 
i"informacji dotycz!cych ró#norodno&ci przez niektóre du#e jednostki oraz grupy (Dz.Urz. 
UE z"15.11.2014, L 330/1). 
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otwarcia na mediacje i"inne alternatywne metody rozstrzygania sporów. Przy 
opracowaniu takich informacji w"raportowaniu nale#y uwzgl%dni) tak#e kwe-
stie, które reguluj! specjalne wytyczne-4.

8.4. Informacje Koordynatora ds. mediacji

W PoRozSpKonsU brak jest jakiegokolwiek odniesienia do sk!din!d 
tak#e nowej instytucji wprowadzonej ustaw! z"27 lipca 2001 r. – Prawo 
o"ustroju s!dów powszechnych-', a"&ci&le zwi!zanej z"mediacjami. Jest to 
Koordynator ds. mediacji. Nale#y tu przypomnie), i# zgodnie z"art. 16a § 1 
Ustawy – Prawo ustroju s!dów powszechnych „w"s!dzie okr%gowym dzia$a 
koordynator-( do spraw mediacji, który wykonuje dzia$ania na rzecz rozwoju 
mediacji, zapewnia sprawn! komunikacj% pomi%dzy s%dziami i"mediatorami 
oraz sta$ymi mediatorami, a"tak#e wspó$pracuje przy organizowaniu spotka* 
informacyjnych”. Szczególnie w"zakresie rozwi!za* z"PoRozSpKonsU wska-
zane by$oby sprecyzowanie przez prezesów s!dów okr%gowych bardziej kon-
kretnych zada* dla Koordynatorów. Nale#a$oby tu m.in. wypracowa) szerokie 
rozumienie ró#nego rodzaju spotka* poprzedzaj!cych opracowanie np. re-
gulaminów przez przedsi%biorców czy te# podmioty uprawnione w"zakresie 
zapisów odnosz!cych si% do funkcjonowania odpowiednich form ADR. Ze 
wzgl%du na to, i# podmioty uprawnione do mediacji konsumenckich b%d! 
mia$y swój Rejestr nadzorowany przez Prezesa UOKiK i"tam te# wery.ko-
wane b%d! informacje o"mediatorach dzia$aj!cych w"ramach tych instytu-
cji, wskazane jest, aby równie# ka#dy lokalny Koordynator ds. mediacji mia$ 
wcze&niejsz! wiedz% o"wszelkich podmiotach uprawnionych ze swojego ob-
szaru dzia$ania i"j! na bie#!co popularyzowa$. Zasadne jest te# stworzenie 
pozytywnej praktyki, aby Koordynator wr%cz zabiega$, aby s!dy okr%gowe 
wprowadzi$y specjalne wykazy (lub odes$ania do) podmiotów uprawnionych 
w"ramach swoich lokalnych list-+ mediatorów. 

-4 Na przyk$ad wskazania ze &wiatowych wytycznych dotycz!cych raportowania, np. 
GRI – Global Reporting Initiative lub IIRC – International Integrated Reporting Council.

-' Na podstawie art. 1 ustawy z"10 wrze&nia 2015 r. o"zmianie niektórych ustaw 
w"zwi!zku ze wspieraniem polubownych metod rozwi!zywania sporów (Dz.U. z"2015 r., 
poz."1595) (dalej: ustawa o"wspieraniu ADR) wprowadzono zmiany m.in. w"ustawie z"17"li-
stopada 1964 r. – Kodeks post%powania cywilnego, a"tak#e wprowadzono art. 16a ust. 3 ustawy 
z"27 lipca 2001"r."– Prawo o"ustroju s!dów powszechnych (t.j. Dz.U. z"2016 r., poz. 2062 ze zm.). 

-( Zgodnie z"art. 16a § 2 ustawy z"27 lipca 2001 r. – Prawo o"ustroju s!dów powszechnych: 
„Koordynator do spraw mediacji wykonuje zadania, o"których mowa w"§ 1, równie# w"s!dach re-
jonowych na obszarze w$a&ciwo&ci danego s!du okr%gowego. § 3. Koordynatora do spraw media-
cji powo$uje prezes s!du okr%gowego, w"drodze zarz!dzenia, spo&ród s%dziów s!du okr%gowego”.

-+ Tu nale#y przypomnie), i# zgodnie z"art. 157d § 1 ustawy z"27 lipca 2001 r. – Prawo 
o"ustroju s!dów powszechnych: „Prezes s!du okr%gowego prowadzi list% sta$ych mediatorów 
dla obszaru w$a&ciwo&ci danego okr%gu s!dowego”. Za& na podstawie § 2: „Na li&cie sta$ych 
mediatorów zamieszcza si% nast%puj!ce dane dotycz!ce sta$ego mediatora: 1) imi% i"nazwi-
sko oraz rok urodzenia; 2) adres do korespondencji; 3) informacj% dotycz!c! wykszta$cenia 
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Tu tak#e powinno si% obligowa) Koordynatorów ds. mediacji, aby gro-
madzili informacje o"wszelkich dzia$aj!cych mediatorach, równie# poza 
struktur! s!dowych list, oraz organizacjach, do których przynale#!. Nawet 
je&li nie zg$osi$y takich mediatorów na list% mediatorów do s!du okr%go-
wego. Tu te# nale#a$oby postulowa) stosown! nowelizacj% przepisów k.p.c. 
ustanawiaj!c! automatyczny mechanizm, w"wyniku którego rejestracja w"na 
listach UOKiK tak#e powodowa$aby automatyczny wpis na listy mediato-
rów s!dowych. Pomimo bowiem, i# prezes-- s!du okr%gowego ustala zasady 
w"tym zakresie, powszechne do&wiadczenie dowodzi, #e niezwykle rzadko 
instytucje publiczne oddolnie anga#uj! si% w"kreatywne dla rynku dzia$a-
nia. Szczególnie je&li wymaga to dodatkowego wysi$ku, nak$adów, kosztów, 
pracy organizacyjnej kierownictwa czy podw$adnych itp. A nawet je&li takie 
inicjatywy si% zdarzaj!, to s! one raczej wyj!tkiem, a"nie regu$!. 

8.5. Nowe formy promowania ADR jako standard prawny

Dokonuj!c podsumowania PoRozSpKonsU, nale#y stwierdzi), i# 
kreuje ona znacz!cy post%p w"procesie upowszechnienia metod ADR. Jest 
to tak#e promowanie znacznie wy#szego szczebla, ni# mia$o to miejsce do-
tychczas, gdy przewidywano wy$!cznie „opcj%” mediacyjn!. „Opcja” ta by$a 
te# w"praktyce traktowana jako ciekawostka na pograniczu egzotyki czy 
nawet &wiadcz!ca o"s$abo&ci „o.ary”, która jest niezdolna do zdecydowa-
nych reakcji ochronnych. Trzeba zaznaczy), i# s! te# inne opinie w"lite-
raturze-/ wyja&niaj!ce nadal mizerne wykorzystanie mediacji w"praktyce. 
Dlatego nale#y wyra7nie aprobowa) fakt, i# obecne usytuowanie rozwi!za* 
ADR i"podmiotów uprawnionych jest znacznie lepsze, gdy# PoRozSpKonsU 
uznaje instytucje ADR za standard. Za& odrzucenie ADR jest powi!zane 
z"negatywnym wizerunkiem dla przedsi%biorcy, ponadto wymaga ju# pew-
nego wysi$ku i"w"pewnym sensie k$opotliwych (niezr%cznych) o&wiadcze*. 
W ten sposób PoRozSpKonsU stwarza nie tylko interesuj!ce instytucje in-
formacyjne, o"których traktuje niniejsze opracowanie, a"których podsta-
wow! cech! jest wielowymiarowe informowanie konsumenta, lecz tak#e 

i"odbytych szkole*; 4) informacje dotycz!ce specjalizacji. § 3. Na li&cie, o"której mowa w"§ 2, 
na wniosek sta$ego mediatora, zamieszcza si%: 1) numer telefonu sta$ego mediatora; 2) adres 
poczty elektronicznej sta$ego mediatora oraz 3) informacj% o"wpisie na list% mediatorów, o"któ-
rej mowa w"art. 183( § 3 ustawy z"dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post%powania cywilnego”.

-- Zgodnie z"art. 157e ustawy z"27 lipca 2001 r. – Prawo o"ustroju s!dów powszech-
nych: „Prezes s!du okr%gowego udost%pnia s!dom oraz innym podmiotom w"siedzibie s!du 
oraz zamieszcza w"Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej s!du aktualn! 
list% sta$ych mediatorów”. Za& w"art. 157f ustawy z"27 lipca 2001 r. – Prawo o"ustroju s!dów 
powszechnych wskazano, i# Minister Sprawiedliwo&ci okre&la w"drodze rozporz!dzenia spo-
sób prowadzenia listy sta$ych mediatorów.

-/ Najcz%&ciej podaje si%, #e rozwi!zania fakultatywne w"drodze mediacji s! ju# do&) 
liczne, ale wiedza o"nich jest nadal hermetyczna i"dlatego s! one w"praktyce „martwe”. 
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w"informacjach tam podawanych stworzono konstrukcje, w"których za-
pobiega si% powszechnemu manipulowaniu danymi. Instytucje zawarte 
w"PoRozSpKonsU s! ponadto tak uj%te, i# w"dotychczas nieznany prawu 
polskiemu sposób podnosz! ADR na wy#szy poziom. ADR staje si% tutaj 
powszechn! regu$!, a"nawet pozytywnym obyczajem gospodarczym.

Warto zastanowi) si% równie# nad szersz! adaptacj! takich rozwi!-
za* prawnych do kilku dalszych obszarów gospodarczych. Nale#y jednak 
promowa) jeszcze wy#sze standardy w"zakresie upowszechnienia instytucji 
ADR, m.in. np. do ogólnych i"szczególnych procedur odszkodowawczych. 
Jednym z"takich rozwi!za* jest opisywana w"literaturze tzw. pe$na cesja 
uprawnie* pa*stwa w"rozstrzyganiu spraw spornych, tzn. wy$!cznie po-
przez mediacj%. Sprawdzony element tego rozwi!zania mamy ju# w"art. 47 
ust. 1 ustawy z"13 pa7dziernika 1995 r. – Prawo $owieckie-0. W artykule tym 
ustawodawca powierzy$ rozstrzyganie takich sporów ex lege przez organ 
gminy-1. Chocia# artyku$ ten ma powa#ne luki (np. brak jest tu wskazania 
konkretnego organu, który przeprowadza te mediacje), to jednak instytu-
cja ta funkcjonuje, co potwierdza praktyka i"literatura.

8.6. Przyk$ady u#ytecznych konstrukcji prezentowania i"doboru informacji

Do warto&ciowych rozwi!za* PoRozSpKonsU nale#y wprowadze-
nie kilku konstrukcji prawnych, które wp$ywaj! na jako&) i"rzetelno&) in-
formowania. Do takich wzorcowych przyk$adów nale#y np. zobowi!zanie 
podmiotu uprawnionego do prezentacji wery.kowalnych grup informacji. 
Szczególnie przejrzyste s! tu dane sprawozdawcze-2. Aby zapewni) czytelno&) 
i"poprzez to u$atwi) porównywanie, dane te obejmuj! jedynie istotne i"bar-
dzo obiektywne elementy potwierdzaj!ce sprawno&) podmiotu. Podobnie 
nale#y oceni) struktur% prezentowania (gdy# nie wywoduje ona chaosu in-
formacyjnego), a"poprzez to s! tu podane wy$!cznie istotne dane. W ten spo-
sób zapewniona jest tu te# realna u#yteczno&) dla konsumentów. Pozytywnie 
nale#y oceni) tak#e ustawowe formy udost%pniania informacji przez pod-
miot uprawniony. Niezwykle istotne jest, aby warto&ciowe dane by$y $atwo 
osi!galne. Ustawodawca jest &wiadom tej kwestii w"art. 12 PoRozSpKonsU, 
gdzie wskaza$ dwie formy udost%pniania informacji. Pierwsza obejmuje in-
formacje, o"których mowa w"art. 10 PoRozSpKonsU, a"które dotycz! zasad 
korzystania z"us$ug podmiotu uprawnionego. Druga za& odnosi si% do podsta-
wowych tre&ci sprawozdania, o"którym mowa w"art. 11 ust. 1 PoRozSpKonsU. 
W stosunku do tych danych podmiot uprawniony zobowi!zany jest je udo-
st%pnia) co najmniej na stronie internetowej. Ponadto ww. dane powinny by) 

-0 T.j. Dz.U. z"2017 r., poz. 1295. 
-1 Szerzej: R. Stec, Aspekty mediacji…, s. 18–19. 
-2 Dane sprawozdawcze podawane w"artykule to informacje z"trzeciej grupy. Cytujemy 

je te# za art. 11 ust. 1 PoRozSpKonsU.
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udost%pniane na wniosek na trwa$ym no&niku. Szczególn! form! udost%p-
niania niektórych informacji jest ich dodatkowe drobiazgowe opracowanie-3 
i"przygotowanie specjalnego, wr%cz analitycznego sprawozdania dla Prezesa 
UOKiK (np. takie jest sprawozdanie podmiotu uprawnionego dokonywane 
we wskazanych terminach ze swojej dzia$alno&ci w"zakresie pozas!dowego 
rozwi!zywania sporów konsumenckich).

Podobnie pozytywnie nale#y oceni) stworzenie instrumentów praw-
nych, które zapobiega) b%d! manipulacji danymi. Jest to obecnie zjawisko 
do&) powszechne, chocia#by przy kreowaniu ró#nego rodzaju rankingów. 
Aby ten cel zrealizowa), w"art. 10 ust. 1 pkt 16 PoRozSpKonsU ustawodawca 
nakaza$ wszystkim podmiotom uprawnionym zawsze podawa) informacj% 
o"procentowym udziale przypadków, w"których strony zastosowa$y si% do wy-
niku post%powania w"sprawie pozas!dowego rozwi!zywania sporów konsu-
menckich, w"stosunku do liczby wszcz%tych post%powa* albo obligatoryjne 
podawanie informacji, #e podmiot uprawniony nie prowadzi takich analiz. 
Takie obligatoryjne o&wiadczenia w"ww. kwestiach zapewniaj! przejrzysto&) 
porównawcz!. Warte pozytywnej oceny jest stworzenie kilku instytucji u$a-
twiaj!cych dokonanie wyboru spo&ród podmiotów uprawnionych (np. po-
przez wskazywanie zainteresowanemu konsumentowi istotnych informacji, 
czyli najbardziej obiektywnych, a"poprzez to te# bardziej przekonywuj!cych, 
np. o"realnej skuteczno&ci sektorowego podmiotu uprawnionego).

Abstrakt

Niniejsze opracowanie dokonuje przegl!du ustawy z"23 wrze&nia 2016 r. o"pozas!-
dowym rozwi!zywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z"2016 r., poz. 1823) w"kontek&cie 
ustanowionych tam#e nowych obowi!zków informacyjnych dotycz!cych w"szczególno&ci 
mediacji konsumenckich. Autor w"ww. wzgl%dzie przedstawia stosown! analiz% zawieraj!c! 
omówienie systematyki i"klasy.kacji obowi!zków informacyjnych zawartych w"przedmio-
towej ustawie, jak równie# formu$uje szereg postulatów de lege ferenda. 

Information duties in consumer mediation

Abstract

8is paper presents an overview of the Law of 23 September 2016 on out-of-court 
dispute resolution (Polish Journal of Laws, No 0, item 1823) in the light of the new informa-
tion duties set forth therein, which concern, in particular, consumer mediation. 8e Author 
analyzes the problem and discusses systematics and classi.cation of information duties set 
forth in the Law as well as formulates some de lege ferenda conclusions.

-3 Na podstawie szeregu punktów z"art. 10 i"11 PoRozSpKonsU. 


