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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

[Warszawa, 14 listopada 2007 r.] Z ba-
dań przeprowadzonych przez TNS OBOP na
zlecenie UOKiK wynika, że aż 76 proc. Pola-
ków nigdy nie słyszało o polubownych sądach
konsumenckich, które działają już od szesnastu
lat i rozpatrują kwestie sporne między konsumen-
tami i przedsiębiorcami. Niekorzystne wyniki ba-
dań potwierdzają doświadczenia Inspekcji Han-
dlowej – instytucji czuwającej nad polubownym
rozstrzyganiem sporów konsumenckich.

W Polsce działa 31 sądów polubownych, do
których w tym roku wpłynęło 2100 spraw – naj-
więcej w Katowicach – 290 oraz w Gdańsku –
285. Łączna wartość przedmiotów sporu to 2,1

mln zł. Z raportu Inspekcji Handlowej wynika,
że sprawy poddawane pod arbitraż najczę-
ściej dotyczą reklamacji – ponad 50 proc.
butów, jakości, a także nierzetelnego wykonania
usług – 7 proc. prace remontowo-budowlane.

Sprawę do sądu może wnieść konsument,
przedsiębiorca, a także organizacja konsumencka.
Na szczególną uwagę zasługuje bezpłat-
ność wszczęcia postępowania przed sądem
polubownym oraz szybkość rozstrzygania.
Termin rozpatrywania większości spraw kończą-
cych się ugodą nie przekracza 14 dni, w przypad-
ku postępowań z wyrokiem czas wydłuża się do
dwóch miesięcy, co zwykle podyktowane jest ko-
niecznością zasięgnięcia opinii rzeczoznawców.
Wyrok i ugoda zawarta w ten sposób mają moc
wyroku sądu powszechnego.

Sąd konsumencki może rozstrzygnąć spór pod
warunkiem, że zgodzą się na to obie strony, czy-
li konsument i przedsiębiorca. Muszą oni doko-
nać tzw. zapisu na sąd polubowny. Z badań wy-
nika, że spośród osób, które słyszały o polubow-
nych sądach konsumenckich tylko 4 proc. przy-
znaje, że udało się po pomoc do tej instytucji.
Konsument chcący skorzystać z polubownego są-
downictwa działającego przy Inspekcji Handlo-
wej powinien pamiętać, że nie zajmuje się ono
sprawami dotyczącymi m.in. energii, banków,
ubezpieczeń. Pomocy w tym zakresie udzielają

specjalnie powołane do tego instytucje – Arbiter
Bankowy, Rzecznik Ubezpieczonych, itp. Adre-
sy i informacje na temat sposobu działania tych
placówek www.uokik.gov.pl.

Jak wynika z badań sądy te mają wśród nas do-
brą opinię. Zdecydowana większość – 72 proc.
Polaków – sądzi, że to dobrze świadczy o przed-
siębiorcy, jeśli dobrowolnie zobowiązuje się pod-
dać rozsądzeniu przez taki sąd. Ponadto przy
założeniu, że cena i jakość są porówny-
walne, ponad połowa konsumentów chęt-
niej kupiłaby produkt lub usługę od
przedsiębiorcy, który dobrowolnie zobo-
wiązał się do polubownego załatwienia
sprawy.

Cieszy fakt, że w porównaniu z rokiem ubieg-
łym o 7 proc. wzrosła liczba przypadków, w któ-
rych przedsiębiorcy wyrazili zgodę na polubowne
rozpatrzenie sprawy. Niestety nadal jest to sto-
sunkowo za mało w stosunku do skarg konsumen-
tów. Aż 36 proc. pozwanych nie chciało skorzy-
stać z arbitrażu.

Obecnie Urząd planuje wprowadzenie do-
mniemanej zgody przedsiębiorcy na poddanie się
sądownictwu polubownemu. Zmiana ta, w sto-
sunku do obecnie obowiązujących przepi-
sów, oznacza wyższy poziom ochrony eko-
nomicznych interesów konsumentów, któ-
rzy borykają się z niesolidnymi kontrahen-
tami. Nie powinna być ona również uciąż-
liwa dla prowadzących działalność gospo-
darczą. Wyraźny sprzeciw wykluczałby ich
udział w procesie. Liczne regulacje prawne po-
sługują się powyższą zasadą. Przyjęto ją między
innymi w zakresie procedur transplantacyjnych
w przypadku braku sprzeciwu wobec pobrania
narządów od osoby zmarłej.

Alternatywne metody rozstrzygania
sporów (ADR) są również ważnym ele-
mentem systemu ochrony konsumentów
budowanego od lat przez Unię Europej-
ską. Szczególną rolę w rozwijaniu i pro-
mowaniu systemów ADR spełnia sieć Eu-

Tanio, szybko i skutecznie

PPrrzzeeddssiięębbiioorrccaa  nniiee  uuwwzzggllęęddnniiłł  rreekkllaammaaccjjii,,  aa  ttoobbiiee  bbrraakkuujjee  cczzaassuu  nnaa  ddłłuuggoottrrwwaałłyy  
ii  kkoosszzttoowwnnyy  pprroocceess??  LLeekkaarrssttwweemm  mmoożżee  bbyyćć  ppoolluubboowwnnyy  ssąądd  kkoonnssuummeenncckkii..  
PPrroobblleemm  ww  ttyymm,,  żżee  aażż  ttrrzzyy  cczzwwaarrttee  zz  nnaass  nniiggddyy  nniiee  ssłłyysszzaałłoo  oo  tteejj  mmoożżlliiwwoośśccii
ddoocchhooddzzeenniiaa  sswwooiicchh  pprraaww..  OO  ttyymm,,  żżee  mmoożżnnaa  ttaanniieejj  ii  sszzyybbcciieejj,,  aa  wwyyrrookk  mmaa  mmoocc  rróówwnnąą
rroozzssttrrzzyyggnniięęcciiuu  ssąądduu  ppoowwsszzeecchhnneeggoo  ––  iinnffoorrmmuujjee  UUrrzząądd  OOcchhrroonnyy  KKoonnkkuurreennccjjii  ii  KKoonnssuummeennttóóww
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[War sza wa, 3 grud nia 2007 r.] Po la cy
co raz chęt niej ko rzy sta ją z po mo cy rzecz ni ków
kon su men tów – w 2006 ro ku udzie li li oni po -
nad 170 tys. po rad i in for ma cji. Mi mo to pra -
wie po ło wa ba da nych przez TNS OBOP ma
prob lem ze wska za niem or ga ni za cji al bo in sty -
tu cji zaj mu ją cej się ochro ną kon su men tów. Dla -
te go już po raz trze ci Urząd Ochro ny Kon ku -
ren cji i Kon su men tów pro wa dzi kam pa nię, któ -
ra ma na ce lu zwię ksze nie świa do mo ści kon su -
men tów w za kre sie ich praw i moż li wo ści ob ro -
ny przez rzecz ni ków kon su men tów.

Od 1 do 15 grud nia bil bo ar dy z ha słem „Nie
daj się osku bać”, pro mu ją ce in sty tu cję rzecz ni ka
kon su men tów, moż na spot kać w 48 mia stach
i aglo me ra cjach w ca łej Pol sce. Nato miast od 15
do 31 grud nia emi to wa ny bę dzie rów nież spot te -
le wi zyj ny.

Po nad 360 miej skich i po wia to wych rzecz ni -
ków kon su men tów w ca łym kra ju udzie la po rad

praw nych, po ma ga w me dia cjach z przed się bior -
cą al bo w wal ce o pra wa kon su men ckie w są dzie.
Bez płat ne in for ma cje udzie la ne są te le fo nicz nie,
po cztą elek tro nicz ną bądź bez poś red nio w biu rze
rzecz ni ka. W ubieg łym ro ku kon su men ci naj czę -
ściej zgła sza li się po po moc, kie dy mie li prob lem
z eg zek wo wa niem pra wa do re kla ma cji i gwa ran -
cji, a tak że w przy pad ku umów o usłu gi te le ko mu -
ni ka cyj ne, bu do wla ne i re mon to we oraz z ope ra -
to ra mi te le wi zji kab lo wej i cyf ro wej. Po nad 
32 tys. ra zy rzecz ni cy wy stę po wa li do przed się -
bior ców i w wię kszo ści przy pad ków me dia cje
koń czy ły się po zy tyw nym za ła twie niem spra wy
dla kon su men ta. n 

RRaa  ppoorrtt  „„FFuunn  kkccjjoo  nnoo  wwaa  nniiee  ppoo  wwiiaa  ttoo  wwyycchh  ((mmiieejj  sskkiicchh))
rrzzeecczz  nnii  kkóóww  kkoonn  ssuu  mmeenn  ttóóww  ww rroo  kkuu  22000066””  zznnaajj  dduu  jjee
ssiięę  nnaa  ssttrroo  nniiee  iinn  tteerr  nnee  ttoo  wweejj  wwwwww..uuoo  kkiikk..ggoovv..ppll  

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ro pej skich Cen trów Kon su men ckich
(ECK). Cen tra in for mu ją o moż li wo ści po za są -
do we go do cho dze nia praw kie ru jąc kon su men tów
do in sty tu cji zaj mu ją cych się ADR, co poz wa la
roz wią zać spór z przed się bior cą ta niej, szyb ciej
i efek tyw niej. ECK ofe ru ją rów nież po moc praw -
ną i ję zy ko wą oso bom, któ re ko rzy sta ją z ADR
po za ro dzin nym kra jem. Po lu bow ne roz wią zy wa -
nie spo rów trans gra nicz nych sta je się co raz ła -
twiej sze tak że dzię ki roz wi ja niu On-li ne Dis pu te
Re so lu tion – ODR. W sy ste mie ODR po stę po -
wa nie to czy się za po śred nic twem In ter ne tu, przy -
spie sza jąc roz wią za nie prob le mu i mi ni ma li zu jąc
kosz ty. W tym ro ku pol skie ECK prze ka za ło 11
trans gra nicz nych spo rów kon su men ckich do roz -
strzy gnię cia w try bie po za są do wej me dia cji, z cze -
go osiem za koń czy ło się wy ni kiem na ko rzyść kon -
su men ta – uzna niem rosz czeń lub ugo dą.

n

PPee  łłeenn  rraa  ppoorrtt  zz ddzziiaa  łłaall  nnoo  śśccii  ppoo  lluu  bbooww  nnyycchh  ssąą  ddóóww
kkoonn  ssuu  mmeenn  cckkiicchh  nnaa  ssttrroo  nniiee::  wwwwww..uuoo  kkiikk..ggoovv..ppll  

Nie daj się osku bać
SSpprrzzee  ddaaww  ccaa  nniiee  cchhccee  pprrzzyy  jjąąćć  rree  kkllaa  mmaa  ccjjii??  CChhcceesszz  ppoodd  ppii  ssaaćć  uummoo  wwęę  zz ddee  wwee  lloo  ppee  rreemm,,
aallee  nniiee  wwiieesszz  cczzyy  nnaa  ttyymm  nniiee  ssttrraa  cciisszz??  ZZaa  mmiiaasstt  cczzttee  rroogg  wwiiaazzdd  kkoo  wwee  ggoo  hhoo  ttee  lluu  pprrzzyy  ppllaa  --
żżyy  bbyyłł  ddwwuugg  wwiiaazzdd  kkoo  wwyy  3300  kkii  lloo  mmee  ttrróóww  oodd  mmoo  rrzzaa??  KKoonn  ssuu  mmeenn  cciiee,,  sszzuu  kkaasszz  ppoo  rraa  ddyy  ii ppoo  --
mmoo  ccyy??    PPoo  mmoo  żżee  ccii  ppoo  wwiiaa  ttoo  wwyy  lluubb  mmiieejj  sskkii  rrzzeecczz  nniikk  kkoonn  ssuu  mmeenn  ttóóww

DDoo  ddaatt  kkoo  wwee  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee::
Mał go rza ta Cie loch, Rzecz nik pra so wy UO KiK
Pl. Po wstań ców War sza wy 1, 00-950 War sza wa
tel. (22) 827 28 92, 55 60 106, 55 60 314
fax (22) 826 11 86
e-ma il: mcie loch@uo kik.gov.pl

An na Ja wo szek, Rzecz nik pra so wy
Głów ny In spek to rat In spek cji Han dlo wej
ul. Niedź wie dzia 6E, 02-737 War sza wa
tel. (22) 827 22 89, 0 695 90 20 88
e-ma il: an na.ja wo szek@giih.gov.pl

Ka ro li na Toł wiń ska, do rad ca ds. ko mu ni ka cji
Eu ro pej skie Cen trum Kon su men ckie
Pl. Po wstań ców War sza wy 1, 00-950 War sza wa
tel. (22) 55 60 248
e-ma il: ka ro li na.tol win ska@kon su ment.gov.pl
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Siedziba Stałego
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Sądu Konsumenckiego

Województwo dolnośląskie

Wrocław

Ośrodki zamiejscowe:

Wałbrzych

Legnica

Jelenia Góra

Województwo 
kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz

Ośrodki zamiejscowe:
Toruń

Włocławek

Województwo lubelskie

Lublin

Województwo lubuskie

Gorzów Wielkopolski

Ośrodek zamiejscowy:

Zielona Góra

Województwo łódzkie

Łódź

Województwo małopolskie

Kraków

Województwo mazowieckie

Warszawa

Województwo opolskie

Opole

Województwo podkarpackie

Rzeszów

Ośrodek zamiejscowy:

Krosno

Województwo podlaskie

Białystok

Województwo pomorskie
Gdańsk

Ośrodek zamiejscowy:
Słupsk

Województwo śląskie

Katowice

Ośrodki zamiejscowe:

Bielsko-Biała

Częstochowa

Województwo świętokrzyskie

Kielce

Województwo 
warmińsko-mazurskie
Olsztyn

Województwo 
wielkopolskie

Poznań

Ośrodki zamiejscowe:

Kalisz

Konin

Leszno

Piła

Województwo 
zachodnio-pomorskie

Szczecin

Ośrodek zamiejscowy:

Koszalin

ul. Ofiar Oświęcimskich 15A
50-069 Wrocław
tel. (071) 344-20-38

ul. B. Chrobrego 13 
58-300 Wałbrzych
tel.(074) 842-50-17

ul. Fryderyka Skarbka 3 
59-220 Legnica
tel. (076) 852-27-77

ul. Groszowa 1 
58-500 Jelenia Góra
tel. (075) 752-52-40

ul. Jagiellońska 10 
85-020 Bydgoszcz
tel. (052) 322-18-15 

Pl. Teatralny 2, 
87-100 Toruń
tel. (056) 621-84-41

ul. Miedziana 2/4, 
87-800 Włocławek
tel. (054) 232-59-54

ul. Tomasza Zana 38C 
20-601 Lublin
tel. (081) 528-07-47

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 722-57-31

ul. Westerplatte 11, 
65-034 Zielona Góra
tel. (068) 322-18-36

ul. Gdańska 38
90-730 Łódź
tel. (042) 636-03-57

ul. Wiślna 3
31-007 Kraków
tel. (012) 422-93-38

ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
tel. (022) 827-68-48

ul.1-Maja 1
45-068 Opole
tel. (077) 454-50-89

ul. 8-ego Marca 5
35-959 Rzeszów
tel. (017) 862-14-53

ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel. (013) 432 61-94

ul. Młynowa 21
15-404 Białystok
tel. (085) 742-80-52

ul. Konopnickiej 4
80-240 Gdańsk
tel. (058) 341-08-77

ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk
tel. (059) 842-54-68

ul. Brata Alberta 4
40-951 Katowice
tel. (032) 255-50-17

ul. Piastowska 44
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 812-30-94

ul. Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
tel. (034) 324-70-49

ul. Sienkiewicza 76
25-950 Kielce
tel. (041) 366-19-41

ul. Dąbrowszczaków 10
10-540 Olsztyn
tel. (089) 527-27-65

Al. Marcinkowskiego 3
60-967 Poznań
tel. (061) 852-29-34

ul. Dobrzecka 16
62-800 Kalisz
tel. (062) 764-58-38

Aleje 1-ego Maja 7
62-510 Konin
tel. (063) 249-12-41

Pl. Metziga 1
64-100 Leszno
tel. (065) 520-53-69

Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła 
tel. (067) 212-37-10

ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. (091) 422-52-39

ul. Andersa 34
75-950 Koszalin
tel. (094) 342-82-05

Siedziba Stałego
Polubownego 

Sądu Konsumenckiego

AADDRREE  SSYY  SSTTAA  ŁŁYYCCHH  PPOO  LLUU  BBOOWW  NNYYCCHH  SSĄĄ  DDÓÓWW  KKOONN  SSUU  MMEENN  CCKKIICCHH  
OORRAAZZ  OOŚŚ  RROODD  KKÓÓWW  ZZAA  MMIIEEJJ  SSCCOO  WWYYCCHH  TTYYCCHH  SSĄĄ  DDÓÓWW

AdresAdres

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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Zgod nie z prze pi sa mi art. 169 ust. 3
usta wy z dnia 14 lip ca 2004 r. Pra wo
te le ko mu ni ka cyj ne (Dz. U. Nr 171,

poz. 1800 z późn. zm.), zwa nej da lej „Usta -
wą”, za miesz cze nie w pu blicz nie do stęp nym
spi sie abo nen tów1 da nych iden ty fi ku ją cych abo -
nen ta bę dą ce go oso bą fi zycz ną, zwa ne go da lej
„Abo nen tem”, mo że na stą pić wy łącz nie po
uprzed nim wy ra że niu przez nie go zgo dy na do -
ko na nie tych czyn no ści. Jed no cześ nie, sto sow -
nie do art. 174 Usta wy, je że li prze pi sy wy ma -
ga ją wy ra że nia zgo dy, nie mo że ona być do -
mnie ma na lub do ro zu mia na z oświad cze nia
wo li o in nej tre ści.

Z tre ści tych prze pi sów nie wy ni ka jed noz -
nacz nie, czy zgo da, o któ rej mo wa, po win na
być udzie la na przed każ do ra zo wym prze ka za -
niem da nych kon kret ne mu przed się bior cy te le -
ko mu ni ka cyj ne mu do świad cze nia usłu gi biu ra
nu me rów lub usłu gi spi su abo nen tów, czy też
po win na być udzie la na jed no ra zo wo na po trze -
by świad cze nia kon kret nych usług, tj. biu ra nu -
me rów i spi su abo nen tów, ale świad czo nych
przez róż nych przed się bior ców te le ko mu ni ka -
cyj nych. 

W pier wszym przy pad ku do staw ca usług
udo stęp nia ją cy da ne swo ich Abo nen tów
upraw nio ny był by prze ka zać da ne wy łącz nie

przed się bior cy te le ko mu ni ka cyj ne mu wska za -
ne mu w oświad cze niu Abo nen ta. W ce lu udo -
stęp nie nia in ne mu przed się bior cy tych da nych
ko niecz ne by ło by uzy ska nie ko lej nej zgo dy od
Abo nen ta.

W prak ty ce, kie dy do szło by do wie lo krot ne -
go udo stęp nia nia przez do staw cę usług da nych
swo ich Abo nen tów, Abo nent, do któ re go kie -
ro wa ne by ły by licz ne wnio ski o wy ra że nie zgo -
dy na udo stęp nie nie da nych, móg łby przy jąć
bier ną po sta wę i nie od po wia dać na kie ro wa ne
wy stą pie nia do staw cy usług w tej spra wie. Pro -
wa dzi ło by to do nie za mie rzo ne go wy klu cze nia
da nych Abo nen ta, któ ry nie wy po wie dział się
w spra wie, ze spi su abo nen tów lub biu ra nu me -
rów da ne go przed się bior cy te le ko mu ni ka cyj ne -
go. Po nad to do staw cy usług mu sie li by two rzyć
osob ne ba zy da nych dla po szcze gól nych przed -
się bior ców te le ko mu ni ka cyj nych, w któ rych
znaj do wa li by się za każ dym ra zem in ni abo -
nen ci. 

Wo bec po wyż sze go, kie ru jąc się in te re sem
abo nen ta, po trze bą uprosz cze nia czyn no ści
udzie le nia zgo dy oraz efek tyw ne go świad cze nia
przez in nych przed się bior ców usłu gi biu ra nu -
me rów lub usłu gi spi su abo nen tów, Pre zes
UKE stoi na sta no wi sku, iż zgo da udzie la na
jest raz na świad cze nie kon kret nych usług nie -
za leż nie od przed się bior cy je świad czą ce go,
a z jej tre ści wy ni ka ło by pra wo do staw cy usług
do wie lo krot ne go udo stęp nia nia da nych je go
Abo nen tów in nym przed się bior com te le ko mu -
ni ka cyj nym w ce lu świad cze nia usłu gi biu ra nu -
me rów lub usłu gi spi su abo nen tów. W tym
przy pad ku przed się bior ca te le ko mu ni ka cyj ny,
na rzecz któ re go na stę po wa ło by prze ka za nie
da nych abo nen ta, zo stał by okre ślo ny w spo sób
ogól ny, po przez ozna cze nie świad czo nych
usług, tj. usłu gę biu ra nu me rów lub usłu gę spi -
su abo nen tów.

Roz wi ja jąc po wyż szą kon cep cję Pre zes
UKE stwier dza, że zgo da udzie lo na
w ten spo sób po win na za wie rać oświad -
cze nie Abo nen ta w na stę pu ją cych kwe -
stiach:
l za kre su da nych, któ re mo gą być udo -
stęp nia ne (zgo da na udo stęp nie nie da -
nych okre ślo nych w art. 169 ust. 1 Usta -
wy bądź ich roz sze rze nie),
l usług, do świad cze nia któ rych da ne
mo gą być wy ko rzy sta ne (biu ro nu me -
rów lub spi su abo nen tów),

Konsumenci na rynkach regulowanych – telekomunikacja

SSttaa  nnoo  wwii  sskkoo  PPrree  zzee  ssaa  UUKKEE  ww zzaa  kkrree  ssiiee
zzbbiiee  rraa  nniiaa  pprrzzeezz  ddoo  ssttaaww  ccóóww  ppuu  bblliicczz  nniiee
ddoo  ssttęępp  nnyycchh  uussłłuugg  ttee  llee  ffoo  nniicczz  nnyycchh  zzggóódd  
oodd  sswwoo  iicchh  aabboo  nneenn  ttóóww  bbęę  ddąą  ccyycchh  oossoo  bbaa  mmii
ffii  zzyycczz  nnyy  mmii  nnaa  uuddoo  ssttęępp  nniiaa  nniiee  iicchh  ddaa  nnyycchh
ww bbiiuu  rrzzee  nnuu  mmee  rróóww  lluubb  ssppii  ssiiee  aabboo  nneenn  ttóóww..

1 Pre zes UKE stoi na sta no wi sku, że z brzmie nia art. 169 ust. 1
Usta wy wy ni ka, że po ję cie „pu blicz nie do stęp ne go spi su abo nen -
tów”, o któ rym mo wa w tym ar ty ku le, na le ży ro zu mieć ja ko ba zę
da nych o abo nen tach słu żą cą do świad cze nia usłu gi in for ma cji
o nu me rach te le fo nicz nych abo nen tów (biu ra nu me rów) oraz spi -
sów abo nen tów wy da wa nych w for mie książ ko wej lub elek tro nicz -
nej świad czo nych przez przed się bior ców te le ko mu ni ka cyj nych.
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l przed się bior ców te le ko mu ni ka cyj -
nych, któ rym da ne mo gą być udo stęp -
nia ne (okre ślo nych ogól nie po przez
wska za nie ro dza ju świad czo nych usług,
bez po da wa nia kon kret nej fir my). 

Do dać w tym miej scu na le ży, że sto sow nie
do art. 174 Usta wy, zgo da nie ma cha rak -
te ru trwa łe go i mo że być w każ dym cza -
sie od wo ła na w spo sób pro sty i wol ny od
op łat. Na le ży wo bec te go po in for mo wać
abo nen ta o przed mio to wym pra wie na
eta pie uzy ski wa nia je go zgo dy.

W oce nie Pre ze sa UKE, zgo da tak udzie lo -
na po zo sta nie w zgo dzie z brzmie niem art. 169
ust. 3 oraz art. 174 Usta wy i jed no cześ nie jest
ko rzyst na dla:
l do staw cy usług, na któ rym na pod sta wie art.
67 ust. 1 Usta wy, cią ży obo wią zek udo stęp nia -
nia da nych o swo ich abo nen tach przed się bior -
com te le ko mu ni ka cyj nym świad czą cym usłu gę
biu ra nu me rów lub usłu gę spi su abo nen tów,
gdyż pro wa dzi do uprosz cze nia pro ce su uzy ski -
wa nia, mo ni to ro wa nia i re je stro wa nia zgód, co
spo wo du je spa dek kosz tów po je go stro nie,

l Abo nen tów, po nie waż nie bę dą oni wie lo -
krot nie nę ka ni przez swo je go do staw cę usług
o wy ra ża nie ko lej nej zgo dy oraz za pew ni za -
miesz cze nie ich da nych w róż nych spi sach abo -
nen tów lub biu rach nu me rów świad czo nych
przez przed się bior ców te le ko mu ni ka cyj nych,

l przed się bior ców te le ko mu ni ka cyj nych, świad -
czą cych usłu gę biu ra nu me rów lub usłu gę spi su
abo nen tów, gdyż każ dy z nich uzy ska do stęp
do ta kiej sa mej ba zy da nych o abo nen tach da -
ne go do staw cy usług, co z ko lei stwo rzy wa run -
ki do rów no praw nej kon ku ren cji na ryn ku usług
biu ra nu me rów i spi su abo nen tów. 

Pod kre ślić rów nież na le ży, że uzy ski wa nie
jed nej zgo dy o tre ści uni wersalnej nie bę dzie
na ru sza ło upraw nień Abo nen tów, gdyż usta -
wo daw ca wpro wa dził da le ko idą cą ochro nę in -
te re sów abo nen tów, zwią za nych z prze ka zy wa -
niem da nych abo nen tów do świad cze nia usłu gi
spi su abo nen tów lub usłu gi biu ra nu me rów.
Mia no wi cie, na pod sta wie art. 169 ust. 8
Usta wy, na do staw cę usług udo stęp nia ją ce go
da ne o swo ich abo nen tach na po trze by świad -
cze nia biu ra nu me rów lub spi su abo nen tów zo -

stał na ło żo ny obo wią zek po in for mo wa nia abo -
nen ta o prze ka za niu je go da nych in nym przed -
się bior com te le ko mu ni ka cyj nym. Re a li za cja te -
go obo wiąz ku za pew ni, iż abo nent bę dzie miał
peł ną wie dzę co do fak tu udo stęp nie nia je go
da nych, a w szcze gól no ści uzy ska in for ma cję
o przed się bior cy te le ko mu ni ka cyj nym, któ re mu
da ne te zo sta ły prze ka za ne.

Nie za leż nie od po wyż sze go, Pre zes UKE
wska zu je na kwe stię zbie ra nia zgód od Abo -
nen tów, któ rzy pod pi sa li umo wę z do staw cą
usług, przed wej ściem w ży cie Usta wy, tj. kie -
dy nie by ło obo wiąz ku uzy ski wa nia przed mio -
to wych zgód, a Abo nent zgod nie z art. 70 ust.
3 usta wy z dnia 21 lip ca 2000 r. (Dz. U. Nr
73, poz. 852, z późn. zm.) mógł zło żyć za -
strze że nie do ty czą ce umiesz cze nia w pu blicz nie
do stęp nym spi sie abo nen tów okre ślo nych da -
nych iden ty fi ku ją cych Abo nen ta, do ty czą cych
w szcze gól no ści na zwi ska, imion, płci al bo
adre su lub czę ści adre su, a tak że ich udo stęp -
nia nia za po śred nic twem służb in for ma cyj nych
ope ra to ra (biu ro nu me rów). 

Ma jąc na uwa dze po wyż sze, Pre zes UKE
stoi na sta no wi sku, że brak ww. za strze że nia
mo że być in ter pre to wa ny ja ko zgo da na za -
miesz cze nie da nych Abo nen ta w spi sie abo -
nen tów i biu rze nu me rów, pod wa run kiem że
da ne Abo nen ta po wej ściu w ży cie Usta wy nie
by ły zmie nia ne, tj. uzu peł nia ne, uak tu al nia ne,
nie był roz sze rza ny ich za kres. Jed nak że Pre zes
UKE wska zu je, iż w in te re sie do staw cy usług
jest uzy ska nie zgo dy Abo nen ta.

War sza wa, 16 sierp nia 2007

Pre zes 
Urzę du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej

An na Stre żyń ska

Konsumenci na rynkach regulowanych – telekomunikacja
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IIwwoo  nnaa  FFii  ggaa  sszzeeww  sskkaa  
JJaa  cceekk  BBeełł  kkooww  sskkii
RRzzeecczz  nnii  ccyy  OOdd  bbiioorr  ccóóww  PPaa  lliiww  ii EEnneerr  ggiiii
UUrrzząądd  RRee  gguu  llaa  ccjjii  EEnneerr  ggee  ttyy  kkii

Za gad nie nia zwią za ne z nie le gal nym po -
bo rem, prze de wszyst kim ener gii elek -
trycz nej, ale też ga zu i ciep ła, sta no wą

naj licz niej szą gru pę spraw otrzy my wa nych przez
Rzecz ni ka Od bior ców Pa liw i Ener gii.

Na wstę pie na le ży jed nak wy jaś nić, że do
kom pe ten cji Pre ze sa Urzę du Re gu la cji
Ener ge ty ki, zgod nie z prze pi sa mi usta wy
– Pra wo ener ge tycz ne2, nie na le ży roz -
strzy ga nie spo rów zwią za nych ze stwier -
dze niem nie le gal ne go po bo ru ener gii.

Pre zes Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki nie ma za -
tem praw nych moż li wo ści roz strzy ga nia spo rów do -
ty czą cych kwa li fi ka cji, czy po bór jest nie le gal ny, czy
też nie, ani też do we ry fi ka cji wy so ko ści na li czo nej
op ła ty za nie le gal ny po bór ener gii elek trycz nej.

Za nie le gal ne po bie ra nie pa liw lub
ener gii3) na le ży uznać po bie ra nie pa liw lub
ener gii: bez za war cia umo wy; z cał ko wi tym al bo
czę ścio wym po mi nię ciem ukła du po mia ro wo –
roz li cze nio we go; lub po przez in ge ren cję w ten

układ ma ją cą wpływ na za fał szo wa nie po mia rów
do ko ny wa nych przez układ po mia ro wo – roz li -
cze nio wy.

Zgod nie z art. 278 § 1 i § 5 Ko dek su
Kar ne go, kra dzież ener gii trak to wa na jest ja ko
prze stęp stwo prze ciw ko mie niu, któ re za -
gro żo ne jest ka rą po zba wie nia wol no ści od 3
mie się cy do lat 5. W wy pad ku mniej szej wa gi,
spraw ca pod le ga grzyw nie, ka rze ogra ni cze nia
wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści do ro ku (z
art. 278 § 3 KK). Dla te go też te go ro dza ju
spra wy przed się bior stwa ener ge tycz ne mo gą kie -
ro wać do or ga nów ści ga nia.

Za sa dy od po wie dzial no ści za za bez pie cze nie
przed uszko dze niem ukła du po mia ro wo – roz li -
cze nio we go (w tym plomb), po win ny zo stać
okre ślo ne w umo wie dy stry bu cji ener gii lub
w umo wie kom plek so wej. 

O ile z umo wy dy stry bu cji ener gii elek trycz nej
lub umo wy kom plek so wej, wy ni ka od po wie dzial -
ność od bior cy za urzą dze nie kon trol no – po mia ro -
we, to z prze pi sów wy ko naw czych do usta wy –
Pra wo bu do wla ne wy ni ka, że za spo sób za bez pie -
cze nia urzą dzeń w po miesz cze niach prze zna czo -
nych do wspól ne go użyt ko wa nia od po wia da wła -
ści ciel, za rząd ca lub dzier żaw ca bu dyn ku. Do tych

osób/or ga nów na le ży za tem kie ro wać ewen tu al ne
rosz cze nia z ty tu łu po nie sio nych kosz tów, ja kie
trze ba bę dzie po nieść w wy ni ku oskar że nia o nie le -
gal ny po bór ener gii.4

W przy pad ku po bie ra nia ener gii, ga zu czy
ciep ła nie zgod nie z wa run ka mi okre ślo ny mi
w umo wie, przed się bior stwo ener ge tycz ne
mo że ob cią żyć od bior cę op ła ta mi.5

W przy pad ku przy ję cia przez przed się bior stwo
ener ge tycz ne ry czał to wych wiel ko ści zu ży cia
ener gii lub ga zu, co ma miej sce gdy nie moż na
usta lić ilo ści nie le gal nie po bra ne go pa li wa, to na -
le ży pa mię tać, że są one okre śla ne w ta ry fach ja -
ko ilo ści mak sy mal ne i przed się bior stwo przy
usta la niu op łat mo że za sto so wać ilo ści mniej sze.

Op ła ty te okre ślo ne są w ta ry fach przed się -
biorstw ener ge tycz nych. Ta ry fy są pu bli ko wa ne
i po win ny być do stęp ne dla od bior ców, np.
w pun ktach ob słu gi klien tów. Przed się bior stwa
za zwy czaj pu bli ku ją ta ry fy na swo ich stro nach in -
ter ne to wych.6

Zgod nie z uza sad nie niem do Wy ro ku Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 10 lip ca 2006 r.
w spra wie o zba da nie zgod no ści art. 57 usta wy –
Pra wo ener ge tycz ne z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz art.
64 ust. 2 w związ ku z art. 31 ust 3 Kon sty tu cji
Rze czy pos po li tej Pol skiej (sygn. akt K 37/04)7

ścią ga nie op łat za nie le gal nie po bra ne pa li -
wo lub ener gię, w try bie prze pi sów o po stę po wa -
niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni stra cji, do ko ny wa ne
bez uprzed nie go są do we go roz strzy gnię cia
spo ru mię dzy przed się bior stwem a od bior -
cą, na pod sta wie wy sta wio nych przez sa mo
przed się bior stwo do ku men tów, np. fak tu ry,
na ru sza art. 45 ust. 1 Kon sty tu cji RP („Każ -
dy ma pra wo do spra wie dli we go i jaw ne go roz pa -

Konsumenci na rynkach regulowanych – energetyka

NIE LE GAL NY PO BÓR 
ENER GII ELEK TRYCZ NEJ, 
GA ZU, CIEP ŁA.1

1 Z peł ną in for ma cją na ten te mat moż na za poz nać się na stro nie in ter -
ne to wej Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki: www.ure.gov.pl – Po rad nik Od -
bior cy – Waż ne in for ma cje – In for ma cje.
2 Art. 8 ust. 1 usta wy z dnia 10 kwiet nia 1997 r. – Pra wo ener ge tycz -
ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.
1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz.
343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905). Peł na treść wska za nych
ak tów praw nych z za kre su ener ge ty ki do stęp na jest na www.ure.gov. pl
– Pra wo.
3 Art. 3 pkt 18 usta wy – Pra wo ener ge tycz ne. 
4 Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu do wla ne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.); roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk -
tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie szcze gó ło wych wa run ków
tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu o wa nie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); roz po rzą dze nie Mi -
ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 16 sierp nia 1999 r.
w spra wie szcze gó ło wych wa run ków tech nicz nych użyt ko wa nia bu dyn -
ków miesz kal nych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836).
5 Spo sób, w ja ki przed się bior stwo ob li cza op ła tę, wska za ny jest w na stę -
pu ją cych prze pi sach: § 40 roz po rzą dze nia Mi ni stra Gos po dar ki z dnia
2 lip ca 2007 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad kształ to wa nia i kal ku la -
cji ta ryf oraz roz li czeń w ob ro cie ener gią elek trycz ną (Dz. U z 2007 r.,
Nr 128, poz. 895); § 41 roz po rzą dze nia Mi ni stra Gos po dar ki i Pra cy
z dnia 15 grud nia 2004 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad kształ to wa nia
i kal ku la cji ta ryf oraz roz li czeń w ob ro cie pa li wa mi ga zo wy mi (Dz.
U z 2004 r., Nr 277, poz. 2750); § 45 roz po rzą dze nia Mi ni stra Gos -
po dar ki z dnia 9 paź dzier ni ka 2006 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad
kształ to wa nia i kal ku la cji ta ryf oraz roz li czeń z ty tu łu za o pa trze nia
w ciep ło (Dz. U z 2006 r., Nr 193, poz. 1423).
6 Z ta ry fą przed się bior stwa ener ge tycz ne go moż na tak że za poz nać się na
www.ure.gov.pl – Ry nek ener gii elek trycz nej/pa liw ga zo wych – Ta ry fy
dla ener gii elek trycz nej/pa liw ga zo wych.
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trze nia spra wy bez nie u za sad nio nej zwło ki przez
wła ści wy, nie za leż ny, bez stron ny i nie za wi sły
sąd.”)

W tej spra wie Pre zes URE wy dał Sta no -
wi sko z dnia 12 wrześ nia 2006 r. – do ty -
czą ce sto so wa nia art. 57 ust. 2 usta wy –
Pra wo ener ge tycz ne, w spra wie ścią ga -

nia przez przed się bior stwa ener ge tycz ne
op łat z ty tu łu nie le gal ne go po bo ru pa liw
i ener gii.8 Na le ży za u wa żyć, że zgod nie
z przy wo ła nym tam uza sad nie niem do Wy ro ku
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 10 lip ca
2006 r. „Ko rzy sta nie przez nie któ re pod mio ty
pry wat no praw ne z try bu po stę po wa nia eg ze ku -
cyj ne go w ad mi ni stra cji, ip so fac to, ze środ ków
przy mu su, któ ry mi dys po nu ją or ga ny pań stwo -
we, przy do cho dze niu swo ich rosz czeń jest (...)
roz wią za niem zna nym i nie na ru sza ją cym stan -
dar dów de mo kra tycz ne go pań stwa praw ne go, ale
nie mo że ozna czać, że pod mio ty te sa me roz -
strzy ga ją spo ry praw ne z dłuż ni ka mi i sa me wy -
sta wia ją do ku men ty sta no wią ce pod sta wę eg ze -
ku cji. Re gu la cja ta ka szcze gól nie sil nie na ru sza -
ła by art. 45 ust. 1 Kon sty tu cji, po nie waż, nie
res pek tu jąc za sa dy ne mo iu dex in ca u sa sua, go -
dzi ła by w isto tę spra wo wa nia wy mia ru spra wie -
dli wo ści.

Ozna cza to, że w przy pad ku bra ku do bro wol ne -
go ure gu lo wa nia przez od bior cę na leż no ści z ty tu łu
nie le gal ne go po bo ru pa liw lub ener gii, na le ży spra -
wę skie ro wać do wła ści we go są du a pod sta wą do
wszczę cia eg ze ku cji na leż no ści mo że być je dy nie
pra wo moc ny wy rok są du, nie zaś wy sta wio na
przez przed się bior stwo fak tu ra.”

W przy pad ku, gdy wnie sio ne do do staw cy
ener gii elek trycz nej od wo ła nie/ re kla ma cja nie
przy nie sie ocze ki wa ne go re zul ta tu, to or ga nem,
któ ry upraw nio ny jest do roz strzy ga nia spo ru do -
ty czą ce go kwa li fi ka cji zda rze nia i wy so ko ści za -
sto so wa nej op ła ty jest sąd po wszech ny. 

Gdy od bior ca od ma wia uisz cze nia za -
są dzo nej przez sąd kwo ty z ty tu łu nie le -
gal ne go po bo ru pa liw lub ener gii, przed -
się bior stwo ener ge tycz ne, dzia ła jąc na pod sta -
wie art. 57 ust. 2 usta wy – Pra wo ener ge tycz ne,
ścią ga na leż ną op ła tę w try bie prze pi sów
o po stę po wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni -
stra cji.

Nie uisz cze nie op ła ty z ty tu łu nie le gal ne go po -
bo ru ener gii elek trycz nej nie mo że sta no wić pod -
sta wy do wstrzy ma nia przez przed się bior stwo
ener ge tycz ne do staw pa liw czy ener gii.9

Je że li skut kiem nie uisz cze nia op ła ty z ty tu łu
nie le gal ne go po bo ru ener gii/ga zu/ciep ła jest
wstrzy ma nie do staw, to moż na spra wę zgło sić do
Pre ze sa URE. Spra wa ta ka zo sta nie roz pa trzo -
na, w try bie art. 8 ust. 1 usta wy –Pra wo ener ge -
tycz ne, na wnio sek stro ny. Udo ku men to wa ny
wnio sek na le ży zło żyć we wła ści wym miej sco wo
od dzia le te re no wym URE10 11.

OD MO WY PRZY ŁĄ CZE NIA
DO SIE CI 
ELEK TROE NER GE TYCZ NEJ,
GA ZO WEJ I CIEP ŁOW NI CZEJ

Zgod nie z art. 7 ust. 1 usta wy z dnia 10
kwiet nia 1997 r. – Pra wo ener ge tycz ne12,
przed się bior stwo ener ge tycz ne zaj mu ją ce się
prze sy ła niem lub dy stry bu cją pa liw ga zo wych
lub ener gii jest obo wią za ne do za war cia umo wy
o przy łą cze nie do sie ci z pod mio ta mi ubie ga ją -
cy mi się o przy łą cze nie do sie ci, na za sa dzie
rów no praw ne go trak to wa nia, je że li ist nie ją
tech nicz ne i eko no micz ne wa run ki przy łą cze nia
do sie ci i do star cza nia tych pa liw lub ener gii,
a żą da ją cy za war cia umo wy speł nia wa run ki
przy łą cze nia do sie ci i od bio ru. 

Je że li przed się bior stwo ener ge tycz ne od mó wi
za war cia umo wy o przy łą cze nie do sie ci, jest
obo wią za ne nie zwłocz nie pi sem nie po wia do -
mić o od mo wie jej za war cia za rów no Pre ze sa
URE, jak i za in te re so wa ny pod miot, po da jąc
przy czy ny od mo wy.

W przy pad ku, gdy przed się bior stwo ener ge -
tycz ne od mó wi przy łą cze nia do sie ci z po wo du
bra ku wa run ków eko no micz nych, to Pre ze so wi
URE przy słu gu je pra wo zgło sze nia za strze żeń
do ta kiej od mo wy (art. 7 ust. 9 usta wy – Pra -
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7Sy gna tu ra akt K 37/04. Sen ten cja zo sta ła ogło szo na dnia 18 lip ca
2006 r. w Dz. U z 2006 r., Nr 128, poz. 901. Z tre ścią Wy ro ku
moż na za poz nać się na stro nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
www.try bu nal.gov.pl

8 Z tre ścią Sta no wisk moż na za poz nać się w dzia le – Po rad nik od -
bior cy – Waż ne in for ma cje- Sta no wi ska Pre ze sa URE.

9 Pre zes URE w Sta no wi sku z dnia 29 mar ca 2005 r., do ty czą cym
sto so wa nia art. 6 ust. 3a usta wy – Pra wo ener ge tycz ne w spra wie
wstrzy ma nia do staw ener gii elek trycz nej, jed noz nacz nie stwier dził,
że art. 6 ust. 3a usta wy – Pra wo ener ge tycz ne nie jest pod sta wą do
choć by krót ko trwa łych wy łą czeń w ce lu zmu sze nia od bior ców do za -
pła ty za leg łych na leż no ści a ta kie prak ty ki przed się biorstw ener ge -
tycz nych uznał za nie do pusz czal ne i sta no wią ce nad u ży cie pra wa. 

10 Adre sy i te le fo ny na www.ure.gov.pl – Urząd – Struk tu ra.
11 Na te mat prob le mów zwią za nych z nie le gal nym po bo rem pa liw

i ener gii wy po wia da li się: Iwo na Fi ga szew ska, Ja cek Beł kow ski –
„O nie le gal nym po bo rze pa liw i ener gii raz jesz cze”, Biu le tyn Urzę -
du Re gu la cji Ener ge ty ki Nr 6 z 2006 r., Ja cek Beł kow ski – „Od bior -
cy szu ka ją po mo cy”, Do da tek Spe cjal ny do „Rzecz pos po li tej” –
„Ulep sza my Ry nek Ener gii”, 20 grud nia 2005 r.; Re na ta Try pens
– „Op ła ta z ty tu łu nie le gal ne go po bo ru nie jest na leż no ścią za po bra -
ne pa li wo lub ener gię, o któ rej mo wa w art. 6 ust. 3a usta wy – Pra -
wo ener ge tycz ne”, Biu le tyn Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki Nr 6
z 2005 r.; Ma rek Za wi ska – „Z orzecz nic twa Są du Ochro ny Kon -
ku ren cji i Kon su men tów”, Biu le tyn Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki Nr
2 z 2004 r.; Mał go rza ta Szcze pań ska – „Praw ne moż li wo ści do cho -
dze nia op łat za nie le gal ny po bór pa liw lub ener gii”, Biu le tyn Urzę du
Re gu la cji Ener ge ty ki Nr 5 z 2003 r.; Ja cek Beł kow ski – „Nie le gal -
ny po bór pa liw i ener gii – przy kład ener gii elek trycz nej” Biu le tyn
Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki Nr 4 z 2003 r. Pu bli ka cje te do stęp -
ne są w na www.ure.gov. pl – Po rad nik od bior cy – Ar ty ku ły.

12 Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.
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wo ener ge tycz ne). Zgło sze nie za strze żeń do
od mo wy przy łą cze nia do sie ci ma for mę de cy zji
ad mi ni stra cyj nej, od któ rej słu ży od wo ła nie do
Są du Okrę go we go w War sza wie – Są du
Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów.

Na le ży przy tym za u wa żyć, że pod po ję ciem
„ener gia” ro zu mie się „ener gię prze two rzo ną
w do wol nej po sta ci” (art. 3 pkt 1 usta wy – Pra -
wo ener ge tycz ne), co ozna cza ob ję cie tym prze -
pi sem tak że od mów przy łą cze nia do sie ci ciep -
łow ni czej.

Do za dań Pre ze sa URE, na pod sta wie art.
23 ust. 2 pkt 20 lit c) usta wy – Pra wo ener ge -
tycz ne, na le ży mo ni to ro wa nie fun kcjo no wa nia
sy ste mu ga zo we go i elek troe ner ge tycz ne go
w za kre sie wa run ków przy łą cza nia pod mio tów
do sie ci i ich re a li za cji. Za da nie to re a li zu je
Rzecz nik Od bior ców Pa liw i Ener gii. Kom pe -
ten cje do roz pa try wa nia spraw do ty czą cych od -
mów przy łą cze nia do sie ci po sia da ją nato miast
odzia ły te re no we URE.13

W 2006 ro ku przed się bior stwa ener ge tycz ne
po in for mo wa ły Pre ze sa URE o 3597 przy -
pad kach od mów przy łą cze nia no we go pod mio -
tu do sie ci elek troe ner ge tycz nej, ga zo wej oraz
ciep łow ni czej, przy czym za koń czo no 3899 po -
stę po wań roz po czę tych w 2005 i 2006 ro ku.
Naj wię cej od mów do ty czy ło przy łą cze nia do
sie ci ga zo wych. 

I choć zgło szo nych przez przed się bior stwa
ener ge tycz ne od mów przy łą cze nia do sie ci jest
wie le, to moż na oce nić, że przed się bior stwa
ener ge tycz ne przy od mo wach przy łą cze nia do
sie ci w wię kszym stop niu kie ro wa ły się kry te ria -
mi oce ny wa run ków eko no micz nych, za war ty mi
w sta no wi skach Pre ze sa URE. W 2005 r.
Pre zes URE wy dał bo wiem dwa Sta no wi ska:
z dnia 1 wrześ nia 2005 r. w spra wie po stę po -
wa nia w przy pad ku od mów przy łą cze nia do
sie ci ga zo wych z po wo du bra ku wa run ków eko -
no micz nych (sto so wa nie art. 7 ust. 9 w związ -
ku z art. 7 ust. 1 usta wy – Pra wo ener ge tycz -
ne) oraz z dnia 30 grud nia 2005 r. w spra wie
po stę po wa nia w przy pad ku od mów przy łą cze -
nia do sie ci elek troe ner ge tycz nych z po wo du
bra ku wa run ków eko no micz nych (sto so wa nie
art. 7 ust. 9 w związ ku z art. 7 ust. 1 usta wy –
Pra wo ener ge tycz ne). Sta no wi ska te zo sta ły

uzu peł nio ne Ko mu ni ka tem Pre ze sa URE
z dnia 19 lip ca 2006 r.14

O ta kim po dej ściu przed się biorstw ener ge -
tycz nych do usta lo nych przez Pre ze sa URE
za sad, ja ki mi na le ży się kie ro wać od ma wia jąc
no we mu pod mio to wi przy łą cze nia do sie ci,
świad czy prze de wszyst kim prze wa ża ją ca licz -
ba od mów, do któ rych Pre zes URE nie zgło sił
za strze żeń. Znacz na licz ba umo rzo nych po stę -
po wań ad mi ni stra cyj nych pro wa dzo nych
w tych spra wach oraz licz ba nie licz nych od wo -
łań od de cy zji Pre ze sa URE zgła sza ją cych za -
strze że nia do od mów przy łą cze nia do sie ci tak -

że po twier dza fakt uwzględ nie nia przez przed -
się bior stwa ener ge tycz ne w swo im dzia ła niu za -
sad przy ję tych przez Pre ze sa URE.

Roz pa try wa nie przez Pre ze sa URE od mów
przy łą cze nia do sie ci, pro wa dzi nie raz, jesz cze
pod czas to czą ce go się po stę po wa nia, do okre -
śle nia przez za in te re so wa ne stro ny wa run ków
przy łą cze nia.

W 2006 r. Pre zes URE wy dał 161 de cy zji
zgła sza ją cych za strze że nia do od mów przy łą -
cze nia do sie ci. Jak wi dać, wy da ne de cy zje
zgła sza ją ce za strze że nia sta no wią nie licz ną gru -
pę, w od nie sie niu do wszyst kich roz pa try wa -
nych w tym okre sie spraw.

Z ogól nej licz by zgło szo nych za strze żeń –
120 od no si ło się do od mów przy łą cze nia do

sie ci ga zo wej, a 41 de cy zji zo sta ło wy da nych
od noś nie od mów przy łą cze nia do sie ci elek troe -
ner ge tycz nej.

Tyl ko w 43 przy pad kach zo sta ły wnie sio ne od -
wo ła nia od de cy zji Pre ze sa URE do Są du Okrę -
go we go w War sza wie – Są du Ochro ny Kon ku -
ren cji i Kon su men tów. Ozna cza to, że w zde cy -
do wa nej wię kszo ści przy pad ków przed się bior stwa
ener ge tycz ne zga dza ły się ze spo so bem roz strzy -
gnię cia spra wy przez Pre ze sa URE. Tyl ko nie -
licz ne roz strzy gnię cia Pre ze sa URE są za tem
przed mio tem po stę po wa nia są do we go.15

De cy zja o zgło sze niu za strze żeń przez Pre -
ze sa URE do od mo wy przy łą cze nia do sie ci
nie wy klu cza zło że nia przez pod miot ubie ga ją -
cy się o przy łą cze nie wnio sku, na pod sta wie
art. 8 ust. 1 usta wy – Pra wo ener ge tycz ne,
o roz strzy gnię cie spo ru do ty czą ce go od mo wy
za war cia umo wy o przy łą cze nie do sie ci.

W przy pad ku, gdy nie jest bo wiem moż li we
usta le nie tre ści umo wy o przy łą cze nie do sie ci,
to wła ści wym do roz strzy gnię cia ta kiej spra wy
bę dzie Pre zes URE.16 Z udo ku men to wa nym
wnio skiem na le ży wy stą pić do wła ści we go miej -
sco wo od dzia łu te re no we go URE, któ ry roz -
strzy gnie spór wy da jąc de cy zję ad mi ni stra cyj -
ną. Od ta kiej de cy zji rów nież słu ży od wo ła nie
do Są du Okrę go we go w War sza wie – Są du
Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów.       n

13 Da ne te le a dre so we od dzia łów te re no wych URE moż na zna leźć
na www.ure.gov.pl – Urząd – Struk tu ra. 
14 www.ure.gov.pl – Sta no wi ska i Ko mu ni ka ty.
15 W 2006 r. w: jed nym przy pad ku wnie sio ne od wo ła nie zo sta ło
cof nię te; w 19 spra wach Sąd umo rzył pro wa dzo ne po stę po wa nie;
w 1 przy pad ku – od da lił od wo ła nie.
16 Sąd Okrę go wy w War sza wie – Sąd Ochro ny Kon ku ren cji i Kon -
su men tów (po przed nio Sąd An ty mo no po lo wy) w swo im orzecz nic -
twie do ko nał jed noz nacz nej in ter pre ta cji art. 8 ust.1 usta wy – Pra -
wo ener ge tycz ne. W oce nie Są du, Pre zes URE jest or ga nem ad mi -
ni stra cji pu blicz nej upraw nio nym na pod sta wie po wo ła ne go prze pi -
su, nie tyl ko do roz strzy gnię cia kwe stii, czy na da nym przed się bior -
stwie ener ge tycz nym cią ży obo wią zek za war cia okre ślo nej umo wy
lecz tak że, w przy pad ku bra ku osią gnię cia po ro zu mie nia po mię dzy
stro na mi umo wy od noś nie jej wa run ków, Pre zes URE jest zo bo wią -
za ny do ukształ to wa nia tre ści kon kret nej umo wy – np.uza sad nie nie
wy ro ku z dnia 12 stycz nia 2000 r. (Sygn. akt XVII Ame 49/99).
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1. WSTĘP
Usta wa z dnia 10 kwiet nia 1997 r. – Pra wo

ener ge tycz ne po zmia nach, któ re we szły w ży cie
w dniu 3 ma ja 2005 r. upo waż ni ła Pre ze sa
URE do wno sze nia za strze żeń do od mów przy -
łą cze nia do sie ci przez przed się bior stwa ener ge -
tycz ne z po wo du bra ku wa run ków eko no micz -
nych. Prze słan ką wpro wa dze nia tej re gu la cji
praw nej by ła ochro na in te re su po ten cjal nych od -
bior ców przed mo no po li stycz ny mi prak ty ka mi
przed się biorstw ener ge tycz nych.

Przed się bior stwa ener ge tycz ne pro wa dzą ce
dzia łal ność w za kre sie prze sy ła nia lub dy stry bu cji
ener gii elek trycz nej są re a li za to ra mi obo wiąz ków
pu blicz no-praw nych. Ozna cza to ko niecz ność
wy ko ny wa nia ta kich dzia łań, któ rych przed się -
bior stwo nie pod ję ło by lub pod ję ło by w in nym za -
kre sie, gdy by kie ro wa ło się wy łącz nie włas ny mi
in te re sa mi han dlo wy mi (gos po dar czy mi).

Ze wzglę du na fakt, iż wraz z wej ściem w ży -
cie no we li usta wy, nie któ re przed się bior stwa
w spo sób na gmin ny za czę ły od ma wiać przy łą cze -
nia od bior ców do sie ci, ar gu men tu jąc to bra kiem
wa run ków eko no micz nych, ko niecz ne sta ło się
usta le nie przej rzy stych re guł w za kre sie oce ny
eko no micz nej przy łą cza nia no wych pod mio tów
do sie ci elek troe ner ge tycz nych, pro wa dzą cych do
ogra ni cze nia licz by od mów i skró ce nia cza su po -
szcze gól nych pro ce dur.

2. AS PEK TY PRAW NE
Zgod nie z art. 7 ust. 1 usta wy – Pra wo ener -

ge tycz ne przed się bior stwo ener ge tycz ne zaj mu ją -
ce się prze sy ła niem lub dy stry bu cją pa liw ga zo -
wych lub ener gii obo wią za ne jest do za war cia
umo wy o przy łą cze nie do sie ci z pod mio ta mi
ubie ga ją cy mi się o przy łą cze nie do sie ci, na za sa -
dzie rów no praw ne go trak to wa nia, je że li ist nie ją
tech nicz ne i eko no micz ne wa run ki przy łą cze nia
do sie ci i do star cza nia tych pa liw lub ener gii,
a żą da ją cy za war cia umo wy speł nia wa run ki
przy łą cze nia do sie ci i od bio ru. Je że li przed się -
bior stwo ener ge tycz ne od mó wi za war cia umo wy
o przy łą cze nie do sie ci, jest obo wią za ne nie -

zwłocz nie pi sem nie po wia do mić o od mo wie jej
za war cia Pre ze sa Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki
i za in te re so wa ny pod miot, po da jąc przy czy ny od -
mo wy. Ar ty kuł 7 ust. 9 usta wy – Pra wo ener ge -
tycz ne sta no wi, że w przy pad ku, gdy przed się -
bior stwo ener ge tycz ne od mó wi przy łą cze nia do
sie ci z po wo du bra ku wa run ków eko no micz nych,
a Pre zes Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki, w ter mi -
nie 2 mie się cy od dnia otrzy ma nia po wia do mie -
nia nie zgło si za strze żeń do od mo wy, za przy łą -
cze nie do sie ci przed się bior stwo to mo że po brać
op ła tę w wy so ko ści uzgod nio nej z pod mio tem
ubie ga ją cym się o przy łą cze nie w umo wie o przy -
łą cze nie. Wów czas do usta le nia op ła ty nie sto su -
je się prze pi su ust. 8 te go ar ty ku łu.

Z prze pi sów art. 7 ust. 1 i ust. 9 wy ni ka, że
każ da pro po zy cja przy łą cze nia pod mio tu do sie ci
za op ła tą wyż szą od wy ni ka ją cej z ta ry fy jest tak -
że for mą od mo wy i pod le ga obo wiąz ko wi po wia -
do mie nia Pre ze sa URE.

3. KRY TE RIA OCE NY EFEK TYW NO ŚCI 
EKO NO MICZ NEJ PRZY ŁĄ CZEŃ

Przed się bior stwa ener ge tycz ne roz bu do wu ją
sie ci prze sy ło we lub dy stry bu cyj ne dla ob sza ru
swo je go dzia ła nia w opar ciu o uzgod nio ny z Pre -
ze sem URE pro jekt pla nu roz wo ju. Uzgod nie nie
to ozna cza, iż Pre zes URE, po przez za twier dze -
nie ta ry fy za pew nia przed się bior stwu środ ki fi -
nan so we na re a li za cję za mie rzeń wska za nych
w pro jek cie pla nu roz wo ju.

Dla przed się bior stwa zaś uzgod nie nie ozna cza
obo wią zek przy łą cza nia od bior ców w za kre sie
wy ni ka ją cym z za mie rzeń wska za nych w uzgod -
nio nym pro jek cie pla nu roz wo ju oraz zwal nia
w tych przy pad kach z ko niecz no ści prze pro wa -
dze nia ana li zy efek tyw no ści każ de go wnio sku
przy łą cze nio we go. Oko licz no ścia mi uza sad nia ją -
cy mi pro po no wa nie op ła ty za przy łą cze nie do sie -
ci wyż szej od usta lo nej w ta ry fie, jest: 
a) brak pla no wa nych in we sty cji na da nym ob sza -
rze w pro jek cie pla nie roz wo ju przed się bior stwa,
b) prze zna cze nie da ne go te re nu w miej sco wym
pla nie za gos po da ro wa nia prze strzen ne go, opra -
co wa nym przez gmi nę, na ce le in ne niż za bu do -
wa wy ma ga ją ca przy łą cze nia,
c) ne ga tyw ny wy nik ana li zy efek tyw no ści eko no -
micz nej in we sty cji.

Obo wią zek wy ka za nia za ist nie nia tych prze sła -
nek cią ży na przed się bior stwie ener ge tycz nym.
Na le ży mieć jed nak na wzglę dzie, iż po bra nie op -
ła ty wyż szej od usta lo nej w ta ry fie nie ozna cza au -
to ma tycz nie po bra nia kwo ty od po wia da ją cej
100% po nie sio nych na kła dów. Par ty cy pa cja od -
bior cy w na kła dach zwią za nych z je go przy łą cze -
niem po win na za le żeć od oce ny efek tyw no ści in -
we sty cji z uwzględ nie niem udzia łu mo cy przy łą -
cze nio wej te go pod mio tu w sto sun ku do zdol no ści

Konsumenci na rynkach regulowanych – energetyka

SSttaa  nnoo  wwii  sskkoo  PPrree  zzee  ssaa  UURREE  ww sspprraa  wwiiee  
ppoo  ssttęę  ppoo  wwaa  nniiaa  ww pprrzzyy  ppaadd  kkuu  oodd  mmóóww
pprrzzyy  łłąą  cczzee  nniiaa  ddoo  ssiiee  ccii  eelleekk  ttrrooee  nneerr  ggee  --
ttyycczz  nnyycchh  zz ppoo  wwoo  dduu  bbrraa  kkuu  wwaa  rruunn  kkóóww
eekkoo  nnoo  mmiicczz  nnyycchh

(sto so wa nie art. 7 ust. 9 w związ ku z art. 7 ust. 1
usta wy – Pra wo ener ge tycz ne)
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prze pu sto wej roz bu do wy wa nej sie ci. Op ła ta ta
nie mo że być wyż sza niż kwo ta czę ści na kła dów
przy pa da ją cych na da ne go od bior cę, wy ni ka ją ca
z te go udzia łu (po mniej szo na o do dat nie sal do
zdy skon to wa nych prze pły wów fi nan so wych
w okre sie ana li zy).

Bio rąc więc pod uwa gę, fakt, iż ener gia elek -
trycz na jest do brem nie zbęd nym i po wszech nym:
l w od nie sie niu do V gru py przy łą cze nio wej od -
mo wa przy łą cze nia mo że wy stą pić w wy jąt ko -
wych przy pad kach, in cy den tal nie w ska li ro ku,
l nie do pusz czal ne jest, aby w od nie sie niu do
przy łą cza nych pod mio tów, któ re osta tecznie ma ją
być za li czo ne w umo wie przy łą cze nio wej do V
gru py przy łą cze nio wej, prze wi dzia na by ła re a li -
za cja przy łą cze nia tym cza so we go o prze bie gu
nie po kry wa ją cym się z tra są przy łą cza do ce lo we -
go oraz po bra nie od od bior cy op ła ty za przy łą cze
tym cza so we kwo ty od po wia da ją cej 100% po nie -
sio nych na kła dów, – nie do pusz czal ne jest, aby
ter min przy łą cze nia do sie ci był dłuż szy niż 18
mie się cy od dnia pod pi sa nia umo wy o przy łą cze -
nie do sie ci al bo 6 mie się cy od dnia uzy ska nia
pra wo moc ne go poz wo le nia na bu do wę,
l każ da ewen tu al na od mo wa przy łą cze nia do
sie ci z przy czyn eko no micz nych po win na być po -
prze dzo na szcze gó ło wą ana li zą opar tą o ra chu nek
eko no micz ny, uwzględ nia ją cą wszyst kich od bior -
ców z da ne go te re nu. Nie do pusz czal ne jest aby
ana li za nie uwzględ nia ła ja kie go kol wiek od bior cy,
któ ry zło żył wnio sek o przy łą cze nie do sie ci.
W przy pad ku od bior ców, któ rym od mó wio no
przy łą cze nia do sie ci we wcześ niej szym okre sie,
przed się bior stwa są zob li go wa ne do uzy ska nia in -
for ma cji, czy pod mio ty te pod trzy mu ją wnio sek
o przy łą cze nie do sie ci. W przy pad ku bra ku in for -
ma cji o re zy gna cji z przy łą cze nia da ne go od bior -
cy, uwzględ nia się go przy spo rzą dze niu ana li zy.
Nie do pusz czal ne jest tak że uza leż nie nie wej ścia
w ży cie i re a li za cji umów o przy łą cze nie do sie ci
od pod pi sa nia tych umów przez okre ślo ną licz bę
pod mio tów. Me to dą oce ny efek tyw no ści eko no -
micz nej jest oce na we wnętrz nej sto py zwro tu
[IRR] z do dat ko wym uwzględ nie niem NPV
(NPVR). Ana li za efek tyw no ści eko no micz nej
pro wa dzo na jest na pod sta wie zdy skon to wa ne go
ra chun ku prze pły wów pie nięż nych w okre sie co
naj mniej dwu dzie sto let nim, z za sto so wa niem
przed sta wio ne go po wy żej za strze że nia od noś nie
stop nia par ty cy pa cji przy łą cza ne go pod mio tu
w wy twa rza nej w wy ni ku in we sty cji przy łą cze nio -
wej zdol no ści prze sy ło wej. Po cząt kiem te go okre -
su jest mie siąc, w któ rym przed się bior stwa ener ge -
tycz ne pla nu ją po nieść na kła dy na bu do wę sie ci
elek troe ner ge tycz nych nie zbęd nych do re a li za cji
przy łą cze nia do sie ci da ne go pod mio tu.

War tość gra nicz na wskaź ni ka IRR sta no wią ce go
pod sta wę oce ny bra ku wa run ków eko no micz nych
bę dzie wy zna cza na wg na stę pu ją ce go al go ryt mu:

l dla 2005 r., śred nia wa żo na śred niej ren tow -
no ści 10-let nich ob li ga cji Skar bu Pań stwa z 3
osta t nich prze tar gów do dnia 1.08.2005 r., któ ra
wy no si 5,4%
l w la tach na stęp nych (od 2006 ro ku), śred nia wa -
żo na śred niej ren tow no ści 10-let nich ob li ga cji Skar -
bu Pań stwa z prze tar gów z ro ku po przed nie go.

Nie któ re wnio ski o przy łą cze nie od bior ców z I,
II i III gru py przy łą cze nio wej mo gą być we ry fi ko -
wa ne przy in nej, niż okre ślo na po wy żej, we -
wnętrz nej sto pie zwro tu uza leż nio nej od oce ny ry -
zy ka da nej in we sty cji, wiel ko ści na kła dów in we -
sty cyj nych i kosz tów po zy ska nia środ ków na da ną
in we sty cję. Przy pad ki ta kie mu szą być in dy wi du -
al nie uza sad nia ne. 

Nie przyj mu ję nato miast za uza sad nio ne zwię -
ksza nie przed sta wio ne go wy żej wskaź ni ka IRR
o mar żę zwią za ną z ry zy kiem przy łą cze nia
wszyst kich od bior ców za li cza nych do I – III gru -
py przy łą cze nio wej. Przyj mu ję, że po ziom ry zy ka
kon ce sjo no wa ne go przed się bior stwa ener ge tycz -
ne go re a li zu ją ce go obo wiąz ki pu blicz no-praw ne
w wa run kach mo no po lu na tu ral ne go co do za sa -
dy mo że być po rów ny wal ny z ren tow no ścią ryn -
ko wych in stru men tów fi nan so wych o naj niż szym
ry zy ku.

4. TRYB I ZA KRES PRZE KA ZY WA NIA 
IN FOR MA CJI O OD MO WACH PRZY ŁĄ CZE NIA

In for ma cje o od mo wach przy łą cze nia przed się -
bior stwa prze ka zu ją nie zwłocz nie, w for mie pi -
sem nej do wła ści we go te ry to rial nie (de cy du ją ca
jest lo ka li za cja obiek tu wnio sko wa ne go do przy łą -
cze nia) Od dzia łu URE. W kie ro wa nym do
URE za wia do mie niu na le ży po dać przy czy ny
i uza sad nie nie od mo wy oraz ko pie do ku men tów

Lp Ro dzaj In for ma cji

1. Kwa li fi ka cja od bior cy do gru py przy łą cze nio wej.
2. Ko pia wnio sku o wy da nie wa run ków przy łą cze nia.
3. In for ma cja nt. sta no wi ska przed się bior stwa (wy da ne

wa run ki przy łą cze nia wg. za sad od mien nych niż ta ry fo -
we, bądź od mo wa przy łą cze nia).

4. In for ma cja, ja kie jest prze zna cze nie przed mio to we go
ob sza ru w miej sco wym pla nie za gos po da ro wa nia prze -
strzen ne go, w ja ki spo sób wnio sko wa ny do przy łą cze -
nia obiekt/ob szar jest uwzględ nio ny w za ło że niach do
pla nu lub w pla nie za o pa trze nia gmi ny w ener gię elek -
trycz ną oraz w pla nie roz wo ju przed się bior stwa.

5. In for ma cje na te mat ewen tu al nej roz bu do wy sie ci (za -
kres roz bu do wy, ze wska za niem stop nia wy ko rzy sta nia
no wej sie ci przez pod miot wnio sku ją cy o przy łą cze nie)
w roz bi ciu na ele men ty sie ci.

6. Kwo ta op ła ty przy łą cze nio wej wg ta ry fy (net to).
7. Koszt wy ko na nia in we sty cji (z roz bi ciem na po szcze gól -

ne ele men ty-net to) ze szcze gó ło wym wy li cze niem czę -
ści kosz tów przy pa da ją cych na da ne go od bior cę usta -
lo nych przy uwzględ nie niu udzia łu mo cy przy łą cze nio -
wej te go pod mio tu w sto sun ku do zdol no ści prze pu sto -
wej roz bu do wy wa nej sie ci w for mie kosz to ry so wej,
wraz z ana li zą efek tyw no ści tej in we sty cji.

Za kres prze ka zy wa nych in for ma cji:
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Od mo wy przy łą cze nia pod mio tów do sie ci
z po wo du bra ku wa run ków eko no micz nych,
głów nie w od nie sie niu do V gru py przy łą cze nio -
wej, na ru sza ją, w mo jej oce nie, ele men tar ne pra -
wa oby wa te li Rze czy pos po li tej do ko rzy sta nia
z pod sta wo we go do bra cy wi li za cyj ne go, ja kim
jest ener gia elek trycz na. 

Od wo ła nia od bior ców, ja kie na pły wa ją do
URE i ana li za przed kła da nych przez przed się -
bior stwa ener ge tycz ne ocen efek tyw no ści in we sty -
cji przy łą cze nio wych do wo dzą jed noz nacz nie iż
po wo dem od mo wy nie jest brak wa run ków eko -
no micz nych przy łą cze nia, a de fac to przy ję cie
błęd nych za ło żeń do spo rzą dze nia ta kich ocen.
Naj czę ściej wy stę pu ją nie pra wi dło wo ści po le ga ją -
ce na:
l przyj mo wa niu wpły wów pie nięż nych z ty tu łu
przy łą cze nia pod mio tu, dla ca łe go okre su ana li -
zy, na pod sta wie przy cho dów z za sto so wa niem
cen i sta wek op łat za war tych w obo wią zu ją cej ta -
ry fie,
l spo rzą dza niu ra chun ku eko no micz ne go łącz -
nie dla dzia łal no ści dy stry bu cji i ob ro tu,
l nie uwzględ nia niu udzia łu mo cy przy łą cze nio -
wej pod mio tu w sto sun ku do zdol no ści prze pu -
sto wej sie ci, w wiel ko ści na kła dów in we sty cyj nych
przyj mo wa nej do ra chun ku, 
l przyj mo wa niu do oce ny efek tyw no ści war to ści
gra nicz nej wskaź ni ka IRR, usta la nej we dług in -
nej za sa dy, niż okre ślo na prze ze mnie w Sta no wi -
sku z dnia 30 grud nia 2005 r.

Nie pra wi dło wo ści te trze ba szyb ko sko ry go wać
a do oce ny efek tyw no ści eko no micz nej in we sty cji
na le ży za sto so wać me to dę, któ ra poz wo li na okre -
śle nie rze czy wi stych wpły wów z przy łą cze nia od -
bior ców, po przez wy e li mi no wa nie ew. prze su nię -
cia przy cho dów mię dzy gru pa mi.

Zgod nie z po sta no wie nia mi usta wy – Pra wo
ener ge tycz ne, przy za twier dza niu ta ryf dla ener gii
elek trycz nej przed się bior stwo uzy sku je przy cho dy
w wy so ko ści poz wa la ją cej na po kry cie pla no wa -
nych uza sad nio nych kosz tów włas nych (kosz ty
ope ra cyj ne, po dat ki, amor ty za cja), kosz tów prze -
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i in for ma cje, poz wa la ją ce na me ry to rycz ne usto -
sun ko wa nie się Pre ze sa URE do prob le mu.

5. PO STĘ PO WA NIE PRZED PRE ZE SEM URE
Po stę po wa nie w spra wie zgło sze nia za strze żeń

jest po stę po wa niem ad mi ni stra cyj nym, pro wa -
dzo nym z urzę du przez Pre ze sa URE.
O wszczę ciu po stę po wa nia stro ny (przed się bior -
stwo ener ge tycz ne i pod miot ubie ga ją cy się
o przy łą cze nie) zo sta ną sto sow nie za wia do mio ne.
Roz strzy gnię cie w spra wie zgło sze nia za strze żeń
po prze dzo ne bę dzie ana li zą ze bra ne go ma te ria łu
do wo do we go. W trak cie te go po stę po wa nia wy -
jaś nie nia bę dą rów nież mog ły skła dać pod mio ty
ubie ga ją ce się o przy łą cze nie do sie ci. 
Wska za ny w art. 7 ust. 9 usta wy – Pra wo ener -
ge tycz ne 2 mie sięcz ny ter min na le ży trak to wać ja -
ko ter min o cha rak te rze pro ce du ral nym oraz ja ko
re gu la cję szcze gól ną do prze pi su art. 35 § 3 Ko -
dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. Ozna cza
to rów nież, iż do li cze nia te go ter mi nu za sto so wa -
nie znaj du je prze pis art. 35 § 5 Ko dek su po stę -
po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. W przy pad kach,
w któ rych za strze że nia nie bę dą zgła sza ne, za -
rów no przed się bior stwa ener ge tycz ne jak i oso by
ubie ga ją ce się o przy łą cze nia zo sta ną po wia do -
mio ne od ręb nym pis mem.

Zgło sze nie za strze żeń na stą pi w for mie de cy zji
ad mi ni stra cyj nej. W trak cie po stę po wa nia pod -
miot ubie ga ją cy się o przy łą cze nie po in for mo wa -
ny zo sta nie o przy słu gu ją cym mu pra wie wy stą -
pie nia, w try bie art. 8 ust. 1 usta wy – Pra wo
ener ge tycz ne, z wnio skiem o roz strzy gnię cie spo -
ru do ty czą ce go od mo wy przy łą cze nia do sie ci.
W sy tu a cjach, w któ rych wnio sek ta ki zło żo ny zo -
sta nie jesz cze w trak cie po stę po wa nia w spra wie
zgło sze nia za strze żeń, po stę po wa nia te zo sta ną
po łą czo ne. Pod sta wę roz strzy gnię cia sta no wić
bę dą łącz nie art. 8 ust. 1 oraz art. 7 ust. 9 usta -
wy – Pra wo ener ge tycz ne.

War sza wa, 30 grud nia 2005 r. 
Pre zes

Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki
Dr Le szek Juch nie wicz

Lp Ro dzaj In for ma cji

8. Ter min re a li za cji przy łą cze nia. Wy jaś nie nie, czy od -
mo wa zwią za na jest z kon tro wer sją do ty czą cą po -
stu lo wa ne go ter mi nu re a li za cji.

9. Licz ba i krót ka cha rak te ry sty ka wnio sków o wy da nie
wa run ków przy łą cze nia na roz pa try wa nym ob sza rze
(nie za leż nie od po zio mu na pię cia), rów no le gle roz -
pa try wa nych oraz wnio sków wszyst kich od bior ców,
któ rym od mó wio no przy łą cze nia do sie ci.

10. Wy ciąg z pla nu roz wo ju w czę ści rze czo wej, obej -
mu ją cy wnio sko wa ny ob szar a je że li plan nie obej -
mu je te go ob sza ru – ob szar je mu naj bliż szy, oraz
wła ści wy szkic sy tu a cyj ny.

KKoo  mmuu  nnii  kkaatt  PPrree  zzee  ssaa  UURREE  ddoo  ttyy  cczząą  ccyy  
SSttaa  nnoo  wwii  sskkaa  zz ddnniiaa  3300  ggrruudd  nniiaa  22000055  rr..
ww sspprraa  wwiiee  ppoo  ssttęę  ppoo  wwaa  nniiaa  ww pprrzzyy  ppaadd  kkuu
oodd  mmóóww  pprrzzyy  łłąą  cczzee  nniiaa  ddoo  ssiiee  ccii  eelleekk  ttrrooee  --
nneerr  ggee  ttyycczz  nnyycchh  zz ppoo  wwoo  dduu  bbrraa  kkuu  wwaa  rruunn  --
kkóóww  eekkoo  nnoo  mmiicczz  nnyycchh

(sto so wa nie art. 7 ust. 9 w związ ku z art. 7 ust. 1 
usta wy – Pra wo ener ge tycz ne)
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nie sio nych i zwrot z ka pi ta łu za an ga żo wa ne go
w tę dzia łal ność. W tym kon tek ście ta ry fa, ja ko
ca łość, za pew nia speł nie nie eko no micz nych wa -
run ków przy łą cze nia do sie ci, o któ rych mo wa
w art. 7 ust. 1 usta wy – Pra wo ener ge tycz ne.

Zwrot z ka pi ta łu za an ga żo wa ne go w dzia łal -
ność dy stry bu cyj ną jest usta la ny ja ko ilo czyn śred -
nio wa żo nej sto py zwro tu z ka pi ta łu WACC oraz
war to ści re gu la cyj nej ak ty wów, a więc przy rost
ma jąt ku trwa łe go wy ni ka ją cy z prze ka za nia in we -
sty cji do eks plo a ta cji po wo du je wzrost wiel ko ści
zwro tu z ka pi ta łu dla przed się bior stwa. Bu do wa
sie ci elek troe ner ge tycz nych wraz z przy łą cza mi,
któ re są włas no ścią przed się biorstw ener ge tycz -
nych, jest wy na gra dza na w ta ry fach w re la cji do
po nie sio nych na kła dów in we sty cyj nych net to (po
od li cze niu wnie sio nych op łat za przy łą cze nie).
Przed się bior stwo ma za pew nio ne w ta ry fie przy -
cho dy na ob słu gę ka pi ta łu za an ga żo wa ne go
w przy łą cze nia od bior ców, dla dzia łal no ści dy -
stry bu cyj nej ogó łem. Jed nak z po wo du swo bo dy
przed się bior stwa w za kre sie alo ko wa nia zwro tu
z ka pi ta łu, w kal ku la cji ta ry fy, do po szcze gól nych
grup od bior ców, wy nik fi nan so wy mo że być fak -
tycz nie uzy ski wa ny w gru pach in nych niż Gxx, co
po zor nie czy ni in we sty cje przy łą cze nio we w tej
gru pie nie op ła cal ny mi.

Z te go po wo du, dla po trzeb oce ny efek tyw no -
ści eko no micz nej in we sty cji, wpły wy pie nięż -
ne, z ty tu łu re a li za cji kon kret ne go pro jek -
tu in we sty cyj ne go, na le ży ob li czać wg
iden tycz nej za sa dy jak przy chód re gu lo -
wa ny dla przed się bior stwa, w dzia łal no ści
dy stry bu cji. Na le ży przy jąć za ło że nie, że wpły -
wy przed się bior stwa z ty tu łu przy łą cze nia no we -
go od bior cy są su mą po kry wa nych przez ta ry fy
kosz tów dy stry bu cji zwią za nych z za pew nie niem
do staw ener gii te mu od bior cy oraz zwro tu z ka pi -
ta łu, w wiel ko ści wy ni ka ją cej z ilo czy nu WACC
oraz war to ści net to przy łą cza i sie ci nie zbęd nej do
re a li za cji przy łą cze nia, po mniej szo nej o wnie sio -
ną op ła tę za przy łą cze nie. Zwrot z ka pi ta łu na le -
ży uwzględ nić w każ dym ro ku okre su ob ję te go ra -
chun kiem, w re la cji uwzględ nia ją cej umo rze nie
ma jąt ku sie cio we go. W ten spo sób w ana li zie zo -
sta ną uwzględ nio ne fak tycz ne wpły wy, któ re uzy -
sku je przed się bior stwo z ty tu łu przy łą cze nia no -
wych od bior ców, w tym rów nież wpły wy, któ re są
uzy ski wa ne w in nych gru pach ta ry fo wych, z ty tu -
łu zwro tu z ka pi ta łu za an ga żo wa ne go w przy łą -
cze nia od bior ców grup Gxx. 

W przy pad ku przed się biorstw re gu lo wa nych,
gdy przy cho dy za pew nia ją po kry cie kosz tów,
ana li za efek tyw no ści eko no micz nej in we sty cji nie
jest wraż li wa na wy dat ki zwią za ne z kosz ta mi za -
o pa trze nia w ener gię, po nie waż znaj du ją one
odzwier cie dle nie rów nież po stro nie wpły wów,
dla te go też te ele men ty mo gą być po mi nię te
w ana li zie.

W związ ku z tą me to dą usta la nia wpły wów ze
zre a li zo wa ne go pro jek tu in we sty cyj ne go, do
ana li zy efek tyw no ści eko no micz nej in we sty cji
(dla wszyst kich grup przy łą cze nio wych) moż na
przy jąć wprost prze pły wy go tów ki net to, któ re
sta no wią:
l na kła dy in we sty cyj ne (prze pływ ujem ny) – dla
okre su re a li za cji in we sty cji,
l op ła ty za przy łą cze nie (prze pływ do dat ni),
l amor ty za cja i zwrot z ka pi ta łu, z uwzględ nie -
niem opo dat ko wa nia (prze pływ do dat ni) – dla
po zo sta łych lat okre su ob ję te go ra chun kiem.

Utrzy mu ję w mo cy mo je do tych cza so we wy -
tycz ne w spra wie uwzględ nia nia w ra chun ku efek -
tyw no ści eko no micz nej udzia łu mo cy przy łą cze -
nio wej przy łą cza ne go pod mio tu w sto sun ku do
zdol no ści prze pu sto wej sie ci oraz przyj mo wa nia
war to ści gra nicz nej IRR. 

Przed sta wia jąc po wyż sze zo bo wią zu ję Przed -
się bior stwa, bę dą ce stro na mi w pro wa dzo nych
prze ze mnie po stę po wa niach ad mi ni stra cyj nych
w spra wach do ty czą cych od mów przy łą cze nia do
sie ci, w tym zgło sze nia za strze żeń, do prze pro wa -
dze nia po wtór nej ana li zy wy da nych od mów przy -
łą cze nia do sie ci, z uwzględ nie niem prze sła nek
przed sta wio nych w ni niej szym ko mu ni ka cie. 

W przy pad kach, w któ rych wy ni ki prze pro wa -
dzo nych ana liz, spo rzą dzo nych zgod nie z ni niej -
szym ko mu ni ka tem, bę dą wska zy wać na ist nie nie
eko no micz nych wa run ków przy łą cze nia do sie ci
i do star cza nia ener gii elek trycz nej, Przed się bior -
stwo nad sy ła wła ści we mu te re no wo od dzia ło wi
te re no we mu URE ko pię pro jek tu umo wy o przy -
łą cze nie do sie ci (w któ rym wy so kość op ła ty przy -
łą cze nio wej usta lo no na pod sta wie ry czał to wych
sta wek za war tych w ta ry fie) wraz z ko pią wa run -
ków przy łą cze nia oraz in for ma cją, czy i kie dy
pro jekt ten zo stał prze sła ny przy łą cza ne mu pod -
mio to wi. Upo waż ni mnie to do umo rze nia z urzę -
du – ja ko bez przed mio to we go – pro wa dzo ne go
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go w tej spra wie. 

W po zo sta łych przy pad kach, w ter mi nie 14
dni od dnia otrzy ma nia ni niej sze go ko mu ni ka tu,
Przed się bior stwa po win ny przed sta wić po wtór nie
ana li zy op ła cal no ści przy łą cze nia, uwzględ nia jąc
mo je Sta no wi sko z dnia 30 grud nia 2005 r. oraz
wy tycz ne za war te w ni niej szym ko mu ni ka cie.

War sza wa, 19 lip ca 2006 r. 

Pre zes
Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki

Dr Le szek Juch nie wicz
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Orzecznictwo Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich

Sygn. akt: SK-114/2006

SEN TEN CJA WY RO KU:

Sta ły Po lu bow ny Sąd Kon su men cki 
w spra wie z po wódz twa Ja ni ny W. 

prze ciw ko Ja no wi M. w przed mio cie za są dze nia
od poz wa ne go Ja na M. na rzecz po wód ki 

Ja ni ny W. zwro tu kwo ty 2250,00 zło tych (dwa
ty sią ce dwie ście pięć dzie siąt) 

ty tu łem od szko do wa nia
1. uwzględ nia po wódz two w czę ści ja ko 

za sad ne, tj. na pod sta wie prze pi su art. 471
usta wy ko deks cy wil ny za są dza od poz wa ne go
Ja na M. na rzecz po wód ki Ja ni ny W. kwo tę
500,00 zło tych (pięć set) ty tu łem od szko do wa -
nia za nie na le ży te wy ko na nie dzie ła, kur tki
skó rza nej,

2. w po zo sta łej czę ści po wódz two od da la ja ko
bez za sad ne.

Uza sad nie nie
do wy ro ku Sta łe go Po lu bow ne go Są du

Kon su men ckie go
z dnia 19 paź dzier ni ka 2006 r.

W dniu 23 mar ca 2005 r. po wód ka Ja ni na W.
u poz wa ne go Ja na M. za mó wi ła usłu gę prze ro -
bie nia ko żu cha be żo we go na kur tkę. Ce lem wy -
ko na nia usłu gi po wód ka do star czy ła poz wa ne mu
ko żuch dłu gi, reglan, skła da ją cy się z trzech czę -
ści z kap tu rem. Stro ny za war ły ustną umo wę,
zgod nie z któ rą poz wa ny zo bo wią zał się do prze -
ro bie nia do star czo ne go przez po wód kę płasz cza
– ko żu cha. Wy ko na ny po prze rób ce ko żuch miał
mieć na stę pu ją cy fa son: kur tka luź na (do pa so wa -
na do syl wet ki po wód ki), pro sta, rę kaw wszy wa -
ny. Poz wa ny zdjął z po wód ki wy mia ry i przy stą -
pił do wy ko ny wa nia za mó wio nej kur tki. Po wy -
ko na niu usłu gi po wód ka prze ro bio ny ko żuch
ode bra ła. Po ja kimś cza sie zgło si ła się jed nak do
poz wa ne go z za rzu tem, że z jed nej stro ny ko żuch
w dol nej czę ści od sta je. Poz wa ny re kla ma cję
usłu gi przy jął i do ko nał sto sow nej prze rób ki.
W mię dzy cza sie po wód ka zle ci ła poz wa ne mu do -
ko na nie prze rób ki jesz cze jed nej rze czy. Do star -
czy ła poz wa ne mu po pru ty dłu gi skó rza ny płaszcz
mę ski, ko lo ru brą zo we go. Z płasz cza te go poz -
wa ny, zgod nie z za mó wie niem miał wy ko nać kur -
tkę na gu zi ki, z koł nie rzy kiem. Poz wa ny rów nież
i w tym przy pad ku zdjął z po wód ki wy mia ry
i przy stą pił do wy ko ny wa nia za mó wie nia. Tak że
jed nak i z wy ko na nia kur tki po wód ka nie by ła za -

do wo lo na. Za rzu ci ła poz wa ne mu, że w wy ko na -
nej kur tce cią gną rę ka wy, kur tka za pi na na jest na
za mek i ma stój kę, co jest nie zgod ne z za war tą
umo wą. Po wód ka zgło si ła poz wa ne mu stwier -
dzo ne nie do god no ści, w związ ku z czym poz wa -
ny zo bo wią zał się do ko nać nie zbęd nych po pra -
wek. W czer wcu 2006 r. po wód ka zgło si ła się do
poz wa ne go po od biór po pra wio nej kur tki, jed nak
– jak się oka za ło poz wa ny kur tki nie po pra wił,
stwier dza jąc, że nie da się te go zro bić. Nad to za -
rzu ci ła po wód ka poz wa ne mu, że nie zwró cił jej
ani resz tek ze skró co ne go ko żu cha oraz kap tu ra,
ani też prze ro bio ne go płasz cza. I w ta kim sta nie
rze czy w dniu 7 sierp nia 2006 r. po wód ka zwró -
ci ła się do Fe de ra cji Kon su men tów z proś bą
o po moc w wy eg zek wo wa niu jej praw. W kon sek -
wen cji spra wa tra fi ła jed nak do In spek cji Han -
dlo wej. Pod czas po stę po wa nia me dia cyj ne go po -
wód ka za żą da ła od poz wa ne go zwro tu kwo ty
2250,00 zło tych (dwa ty sią ce dwie ście pięć dzie -
siąt). Z żą da nia mi po wód ki poz wa ny się jed nak
nie zgo dził. I w ta kim sta nie rze czy spra wa tra fi -
ła pod roz strzy gnię cie Sta łe go Po lu bow ne go Są -
du Kon su men ckie go w Szcze ci nie.

Sąd prze pro wa dził po stę po wa nie do wo do we
w spra wie. W ra mach te goż po stę po wa nia Sąd
wy słu chał wy jaś nień stron spo ru, do ko nał oglę -
dzin wy ko na nych przez poz wa ne go rze czy. Ana -
li za wy jaś nień stron spo ru poz wo li ła Są do wi na
usta le nie, że po mię dzy po wód ką a poz wa nym do -
szło do za war cia dwóch umów o dzie ło. Obie
umo wy mia ły cha rak ter ustny, za obie umo wy po -
wód ka od poz wa ne go nie otrzy ma ła ra chun ku za
wy ko na ne usłu gi. W obu przy pad kach po wód ka
do star czy ła poz wa ne mu rze czy do prze ro bie nia.
Za pier wszym ra zem do prze ro bie nia po wód ka
do star czy ła poz wa ne mu ko żuch ko lo ru be żo we -
go, trzy czę ścio wy, z kap tu rem. Zgod nie z wy jaś -
nie nia mi stron spo ru ko żuch miał być prze ro bio -
ny w ten spo sób, że rę kaw miał być wszy wa ny,
a ca łość mia ła być do pa so wa na do syl wet ki po -
wód ki. I zgod nie z umo wą poz wa ny ce lem do pa -
so wa nia ko żu cha do syl wet ki po wód ki do ko nał
sto sow nych prze ró bek. Ce lem wy ko na nia przed -
mio to we go dzie ła poz wa ny gó rę ko żu cha spruł,
wy kro ił na zdję ty wy miar i zszył z po wro tem. Jak
wy ni ka z wy jaś nień po wód ki ko żuch skró co ny zo -
stał w ten spo sób, że po win na zo stać z nie go trze -
cia, dol na część. Poz wa ny z ko lei pod no sił, że
przed mio to wy, do star czo ny przez po wód kę ko -
żuch to był reglan i że by do ko nać wy ma ga nych
przez po wód kę prze ró bek nie zbęd ne by ło spru cie
gór nej czę ści i jej wy cię cie. W rze czy wi sto ści za -
tem dół ko żu cha po zo stał nie na ru szo ny. Co do
po zo sta ło ści ko żu cha po do ko na niu prze ró bek
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poz wa ny wy jaś niał, że po zo sta łe nie wiel kie ścin ki
zo sta ły wy rzu co ne przy pad ko wo. Nad to po wód -
ka pod no si ła przed Są dem, że dol na część ko żu -
cha za wi ja się. W po stę po wa niu do wo do wym
Sąd zwró cił się do po wód ki z wnio skiem o przy -
mie rze nie przed mio to we go ko żu cha. W wy ni ku
do ko na nej przy miar ki Sąd nie stwier dził żad ne go
zwi ja nia się, ko żuch le żał na po wód ce do brze,
luź no, był do pa so wa ny. Nie stwier dził Sąd żad -
nych zmar szczeń czy za gnie ceń. 

Z ko lei w od nie sie niu do kur tki skó rza nej –
ana li za wy jaś nień stron spo ru wy ka za ła, co na -

stę pu je: po wód ka do poz wa ne go przy nio sła dłu -
gi, mę ski płaszcz skó rza ny ce lem prze ro bie nia go
na kur tkę dam ską, dla po wód ki. Płaszcz był po -
pru ty. Poz wa ny wy ko nał kur tkę. Wy ko na ne mu
dzie łu po wód ka za rzu ci ła jed nak to, że wy ko na na
zo sta ła na za mek, a nie na gu zi ki, ma stój kę, a nie
koł nie rzyk i szwy na rę ka wach cią gną się w ten
spo sób, że po wód ka nie mo że kur tki za ło żyć, jest
za wą ska. Sąd tak że i w tym przy pad ku zwró cił
się do po wód ki z wnio skiem o przy mie rze nie kur -
tki. Po wód ka kur tkę przy mie rzy ła. W wy ni ku do -
ko na nej przy miar ki Sąd stwier dził, ze kur tka nie
jest wy ko na na pra wi dło wo. Mar szczy się, szwy
cią gną, jest za wą ska. Co do pod no szo nych przez
po wód kę za rzu tów od noś nie zam ka i stój ki Sąd
wska zu je, że tak po wód ka, jak i poz wa ny nie spi -
sa li ze so bą pi sem nej umo wy, któ ra jed noz nacz -
nie wska zy wa ła by na treść usta leń stron spo ru.
Nie ma za tem re al nej moż li wo ści usta le nia istot -
nych po sta no wień umo wy mię dzy stro na mi. Nie
moż na nato miast dać wia ry wy jaś nie niom tak po -
wód ki, jak i poz wa ne go, nie opie ra jąc swo je go
twier dze nia na do wo dach. Wska zu je przy tym
Sąd, że po wód ka wy stę pu jąc do Są du z okre ślo -
ny mi żą da nia mi rosz cze nia swo je mu si udo wod -
nić. Zgod nie z ogól ną za sa dą pra wa cy wil ne go
cię żar do wo du spo czy wa na oso bie, któ ra z fak tu
da ne go chce wy wieść skut ki praw ne. 
W ma te ria łach spra wy Sąd od na lazł je dy nie od -
ręcz nie spi sa ną przez poz wa ne go kar tkę, na któ -
rej wid nie je za pis „ru da wy płaszcz po pru ty na
kur tkę dam ską, za pi na na na za mek”. Oko licz -
ność, że po mię dzy stro na mi nie do szło do spi sa -
nia po czy nio nych usta leń w oce nie Są du ob cią ża
obie stro ny: poz wa ne go ja ko pro fe sjo na li stę, po -
wód kę ja ko skła da ją cą za mó wie nie, a wy stę pu ją -
cą na stęp nie wo bec poz wa ne go z rosz cze nia mi
czy za rzu ta mi, że rzecz wy ko na na zo sta ła nie -
zgod nie z za mó wie niem. Sąd za tem spra wę roz -
strzy gnąć mo że li tyl ko me ry to rycz nie, tzn. usta lić
czy w obu wy ko na nych dzie łach ujaw ni ły się ja -
kieś „wa dy”, a wpły wa ją ce na moż li wość użyt ko -
wa nia rze czy przez po wód kę.

Bio rąc po wyż sze oko licz no ści pod uwa gę Sąd
zwa żył, co na stę pu je: obie za war te po mię dzy
stro na mi spo ru umo wy to umo wy o dzie ło.
W obu przy pad kach do szło do za war cia je dy nie
ustnej umo wy. Stro ny nie są w po sia da niu żad -
ne go do wo du, wska zu ją ce go na treść po czy nio -
nych po mię dzy so bą usta leń. Znaj du ją cy się
w ak tach spra wy za pis do ko na ny przez poz wa ne -
go sta no wić mo że je dy nie po śred ni do wód, nie
zo stał on bo wiem pod pi sa ny przez po wód kę.
W ma te ria łach spra wy brak jest rów nież do wo du
w po sta ci do ku men tu, z któ re go wy ni ka ło by, że
po wód ka skła da ła u poz wa ne go re kla ma cje,
z okre śle niem kon kret nych za rzu tów co do wy ko -
na nych dzieł. Obie rze czy nie by ły bo wiem wy -
ko ny wa ne jed no cześ nie, lecz w od stę pach cza so -
wych, a czas po mię dzy zle ce niem wy ko na nia
dzie ła a zło że niem spra wy w Są dzie to okres pół -
to ra ro ku. Brak jest za tem do wo du na to, że po -
wód ka zgła sza ła poz wa ne mu stwier dzo ne nie do -
god no ści i ja kie by ło jej żą da nie w sto sun ku do
poz wa ne go. Da lej Sąd wska zu je, że w ma te ria -
łach spra wy brak jest ja kie go kol wiek do wo du na
to, ja kie do kład nie rze czy po wód ka prze ka za ła
do poz wa ne go, ja kie wy mia ry mia ły od da ne rze -
czy, ja kie wy mia ry mieć mia ły po wy ko na niu itp.
Za tem nie mo że Sąd za za sad ne uznać twier -
dzeń po wód ki co do te go, że poz wa ny nie od dał
po wód ce kap tu ra z ko żu cha czy też okre ślo nych
wy mia rów po zo sta ło ści. Za rzu ty po wód ki przez
poz wa ne go nie zo sta ły bo wiem przy zna ne. Po -
dob nie w od nie sie niu do kur tki: brak okre śle nia
wy mia rów rze czy od da nej do poz wa ne go i wy -
mia rów po do ko na niu prze ró bek. Kwe stia ta nie
mo że za tem być po czy ty wa na na ko rzyść po wód -
ki, nie udo wod ni ła ona bo wiem przed Są dem, że
jej za rzu ty za słu gu ją na uwzględ nie nie, bo nie
po par te są one żad ny mi do wo da mi, któ re poz -
wo li ły by Są do wi zwe ry fi ko wać ich za sad ność
i praw dzi wość. Od ręb ną kwe stią, któ rą na le ży
pod nieść jest kwe stia ra chun ków za wy ko na ną
usłu gę. Sąd wska zu je, że każ dy przed się bior ca
ma obo wią zek ta ki ra chu nek wy sta wić ja ko do -
wód za war cia umo wy. Sko ro poz wa ny od mó wił
wy sta wie nia ta kie go ra chun ku, po wód ka spra wę
mog ła zgło sić do wła ści we go urzę du. Ra chun ki
bo wiem oprócz te go, że są do wo dem na za war cie
umo wy, sta no wią też do wód na wy so kość uzy ski -
wa nych przez przed się bior cę do cho dów z ty tu łu
wy ko ny wa nej dzia łal no ści gos po dar czej. Wła ści -
we in sty tu cje kon trol ne, któ re otrzy ma ją in for ma -
cję w tym za kre sie po dej mu ją sto sow ne dzia ła nia
i ba da ją za sad ność skła da nych in for ma cji. Kwe -
stia ta nie mo że być jed nak przed mio tem po stę -
po wa nia przed Są dem Kon su men ckim i nie ma
ona wpły wu na roz strzy gnię cie za sad ni cze go
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spo ru, a za tem stwier dze nia nie zgod no ści w wy -
ko na nych rze czach.

Bio rąc po wyż sze fak ty pod uwa gę Sąd stwier -
dził, że w wy ko na nym przez poz wa ne go ko żu chu
nie ma nie zgod no ści z umo wą. Ko żuch na po -
wód kę jest do pa so wa ny, le ży pra wi dło wo: nie jest
ani zbyt opię ty, ani też zbyt luź ny. Brak jest za -
tem pod staw do uzna nia, że w tym wy ko na nym
dzie le ujaw ni ły się ja kie kol wiek nie do god no ści.
Sko ro za tem brak jest nie do god no ści, nie znaj dą
do oma wia ne go sta nu fak tycz ne go za sto so wa nia
prze pi sy usta wy o szcze gól nych wa run kach sprze -
da ży kon su men ckiej oraz o zmia nie Ko dek su cy -
wil ne go, a za tem rosz cze nia po wód ki w tym za -
kre sie Sąd uzna je za bez za sad ne. Kon sek wen cją
uzna nia przez Sąd nie za sad no ści rosz czeń po -
wód ki co do od stą pie nia od umo wy jest rów nież
oko licz ność nie uz na nia przez Sąd za sad no ści
rosz cze nia od szko do waw cze go w od nie sie niu do
przed mio to we go ko żu cha, a za tem za są dze nia ty -
tu łem od szko do wa nia od poz wa ne go kwo ty
1500,00 zło tych (je den ty siąc pięć set) ja ko zwro -
tu rów no war to ści za ku pio ne go ko żu cha. Sąd
wska zu je przy tym, że wy stę pu jąc z rosz cze niem
od szko do waw czym po wód ka win na udo wod nić
przed Są dem, że na sku tek nie wy ko na nia czy też
nie na le ży te go wy ko na nia zo bo wią za nia przez
poz wa ne go po nio sła ona szko dę w okre ślo nej wy -
so ko ści. Przy czym po mię dzy owym nie wy ko na -
niem czy też nie na le ży tym wy ko na niem zo bo wią -
za nia a szko dą ist nieć mu si zwią zek przy czy no wy.
Są to tzw. nie ru cho me prze słan ki od po wie dzial -
no ści od szko do waw czej, ist nie nie któ rych le ży
w obo wiąz ku wy ka za nia przez te go, kto z rosz cze -
niem tym wy stę pu je, a za tem przez po wód kę. Po -
wód ka raz, że nie wy ka za ła, ze w ogó le po nio sła
szko dę (brak do wo du na to, ja kie wy mia ry miał
ko żuch w chwi li od da wa nia do poz wa ne go; brak
do wo du na to, że po wód ka od da ła ko żuch wraz
z kap tu rem al bo że kap tu ra poz wa ny nie od dał;
brak do wo du wska zu ją ce go na war tość od da ne go
do prze rób ki ko żu cha – zaś oko licz ność, że do -
wód za ku pu był w kie sze ni płasz cza i to rze ko mo
poz wa ny zgu bił czy przy własz czył so bie ów ra -
chu nek Są du nie prze ko nu je i nie mo że mieć
w spra wie zna cze nia). Nad to Sąd przy uwzględ -
nie niu tech no lo gii prze ra bia nia płasz cza, opi sa nej
przez poz wa ne go i przy uwzględ nie niu włas ne go
do świad cze nia i wie dzy w tym za kre sie, wska zu -
je, że za rzut po wód ki co do te go, że z płasz cza
win no zo stać jesz cze oko ło 1/3 dłu go ści (ko żuch
od da ny to był reglan) nie dał wia ry po wód ce, za
uza sad nio ne nato miast uznał w tym za kre sie
twier dze nia poz wa ne go. Sąd wska zu je przy tym,
że po wód ka nie jest fa chow cem w dzie dzi nie szy -

cia skór i ko żu chów i mo że nie wie dzieć jak wy -
glą da tech no lo gia szy cia, czy wręcz prze ra bia nia
ubrań pod kon kret ny fa son.

Z ko lei w od nie sie niu do kur tki skó rza nej –
przy uwzględ nie niu ze bra nych ma te ria łów

i przed sta wio nych fak tów Sąd uznał, iż w przed -
mio to wej kur tce bez sprzecz nie ujaw ni ły się nie do -
god no ści to wa ru z umo wą, a po le ga ją ce na tym,
że kur tka jest na po wód kę zbyt ob ci sła (za ma ła)
i nie pra wi dło wo wszy te są rę ka wy (cią gnię cie rę -
ka wów, mar szcze nia). Bio rąc pod uwa gę ujaw -
nie nie się nie do god no ści oraz oko licz ność nie -
moż li wo ści do ko na nia na pra wy Sąd uznał, iż po -
wód ce przy słu gu je w tym za kre sie pra wo do od -
stą pie nia od umo wy. Przy uwzględ nie niu nato -
miast oko licz no ści, że po wód ka za wy ko na ną
usłu gę nie ui ści ła poz wa ne mu usta lo ne go wy na -
gro dze nia Sąd uznał, iż w tym za kre sie od stą pie -
nie od umo wy zo sta ło zre a li zo wa ne. Gdy by nato -
miast po wód ka za usłu gę poz wa ne mu za pła ci ła,
to poz wa ny zob li go wa ny by zo stał przez Sąd
w wy ro ku do zwro tu za pła co nej kwo ty. I z te go
za pew ne wzglę du z ta kim rosz cze niem po wód ka
nie wy stą pi ła. W od nie sie niu nato miast do rosz -
cze nia od szko do waw cze go w sto sun ku do przed -
mio to wej kur tki Sąd wska zu je, że poz wa ny
w spo sób nie na le ży ty wy ko nał swo je zo bo wią za -
nie prze ro bie nia płasz cza na dam ską kur tkę i po -
przez to nie na le ży te wy ko na nie zo bo wią za nia po -
wód ka po nio sła ewi den tną szko dę, po le ga ją cą na
bra ku moż li wo ści użyt ko wa nia kur tki zgod nie
z jej prze zna cze niem (kur tka jest za wą ska i nad -
to mar szczy się). Zaś po mię dzy owym nie na le ży -
tym wy ko na niem zo bo wią za nia a szko dą ist nie je
zwią zek przy czy no wy. Za tem wy ka za ła po wód ka
ist nie nie trzech nie ru cho mych prze sła nek z art.
471 usta wy ko deks cy wil ny. Wy so kość szko dy
po wód ka w oce nie Są du okre śli ła w spo sób prze -
ko ny wu ją cy i zgod ny z ak tu al ny mi ce na mi na ryn -
ku. Bio rąc pod uwa gę oko licz ność, że po wód ka
mu si za ku pić no wą kur tkę Sąd uznał, iż kwo ta
500,00 zło tych (pięć set) ty tu łem od szko do wa nia
bę dzie kwo tą adek wat ną do po nie sio nej przez po -
wód kę szko dy.

Bio rąc po wyż sze oko licz no ści pod uwa gę, na
pod sta wie prze pi su art. 471 usta wy ko deks cy wil -
ny orze czo no, jak w sen ten cji. 

n
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Sygn. akt. SK-118/2006

SEN TEN CJA WY RO KU:

Sta ły Po lu bow ny Sąd Kon su men cki w spra -
wie z po wódz twa Zbi gnie wa P. 

prze ciw ko An drze jo wi G., Grze go rzo wi Z.
i Krzysz to fo wi K., P.H.U. H-S 

w przed mio cie na ka za nia poz wa nym so li dar nie
An drze jo wi G., Grze go rzo wi Z. i Krzysz to fo wi

K. P.H.U. H-S do ko na nia na rzez po wo da
Zbi gnie wa P. do pro wa dze nia to wa ru kon sum -

pcyj ne go (ma gne to wi du i pi lo ta) do sta nu zgod -
no ści z umo wą po przez nie od płat ną wy mia nę na

no wy lub za są dze nia od w/w poz wa nych na
rzecz w/w po wo da kwo ty 3000,00 zło tych (trzy
ty sią ce) ty tu łem od szko do wa nia oraz na ka za nia

w/w poz wa nym do ko na nia wzglę dem po wo da
pi sem nych prze pro sin

1. uwzględ nia po wódz two w czę ści, tj. na pod sta -
wie prze pi su art. 471 usta wy ko deks cy wil ny
za są dza od poz wa nych so li dar nie An dzre ja
G., Grze go rza Z., i Krzysz to fa K. H-S 
na rzecz po wo da Zbi gnie wa P.  kwo tę 170,00
zło tych (sto sie dem dzie siąt) ty tu łem od szko do -
wa nia za pi lo ta,

2. na pod sta wie § 5 umo wy z dnia 29 stycz nia
2002 r. o zor ga ni zo wa niu Sta łe go Po lu bow -
ne go Są du Kon su men ckie go przy Za chod nio -
po mor skim Wo je wódz kim In spek to rze In spek -
cji Han dlo wej w Szcze ci nie od rzu ca po zew
w za kre sie na ka za nia w/w poz wa nym so li dar -
nie do ko na nia wzglę dem w/w po wo da pi sem -
nych prze pro sin,

2. w po zo sta łej czę ści po wódz two od da la ja ko
bez za sad ne.

Uza sad nie nie
do wy ro ku Sta łe go Po lu bow ne go Są du

Kon su men ckie go
z dnia 17 li sto pa da 2006 r.

W dniu 24 kwiet nia 2006 r. po wód Zbi gniew
P. w na le żą cym do poz wa nych so li dar nie An -
drze ja G., Grze go rza Z. i Krzysz to fa K. ser wi sie
od dał bę dą cy je go włas no ścią ma gne to wid JVC
HR-8600 wraz z pi lo tem ce lem do ko na nia na -
pra wy. Przy czy ną od da nia ma gne to wi du i pi lo ta
do na pra wy by ło to, iż pod czas od twa rza nia ka -
set przy prze wi ja niu na pod glą dzie ma gne to wid
za trzy my wał się. Z ko lei w pi lo cie prze stał dzia -
łać przy cisk wy łącz ni ka. Pod czas przyj mo wa nia
sprzę tu do na pra wy po wód o przy czy nach uste rek 
w sprzę cie po in for mo wał przyj mu ją ce go w ser wi -
sie pra cow ni ka. Pra cow nik poz wa nych na po kwi -
to wa niu przy ję cia sprzę tu do na pra wy uczy nił
sto sow ną ad no ta cję, wska zu jąc na: „za trzy my wa -

nie się pod czas od twa rza nia, nie dzia ła włącz nik
na pi lo cie”. W wy ni ku do ko na nej na pra wy w ma -
gne to wi dzie do ko na no – jak wska za no w opi sie
wy ko na nych czyn no ści – czysz cze nia to ru prze su -
wa nia taś my, a w ma gne to wi dzie czysz cze nie pi -
lo ta, wska zu jąc jed no cześ nie na uszko dze nia
gum ki kon tak to wej – brak moż li wo ści na pra wy. 
W związ ku z nie moż li wo ścią do ko na nia na pra wy
pi lo ta po wód za pła cił poz wa nym tyl ko za wy ko -
na ne czysz cze nie ma gne to wi du – 40,00 zło tych.
Sprzęt wraz z pi lo tem zo stał po wo do wi wy da ny
w dniu 27 ma ja 2006 r. W do mu, kie dy po wód
do ko nał pró by spraw dze nia wy ko na nej przez
poz wa nych na pra wy oka za ło się, że na pi lo cie nie
dzia ła już nie tyl ko wy łącz nik, ale rów nież in ne
przy ci ski fun kcyj ne i to ta kie, któ rych nie ma na
pa ne lu ma gne to wi du, w związ ku z czym użyt ko -
wa nie ta kich m.in. fun kcji jak na gry wa nie, wej ście 
w me nu jest nie moż li we. Nad to po wód stwier -
dził, że uster ka wy stę pu ją ca w ma gne to wi dzie, 
a bę dą ca przy czy ną od da nia go do na pra wy, tj.
za trzy my wa nie pod czas prze wi ja nia na pod glą -
dzie na dal wy stę pu je, nie zo sta ła więc wy e li mi no -
wa na. W ta kim sta nie rze czy po wód na stęp ne go
dnia udał się po now nie do poz wa nych z re kla ma -
cją wy ko na nej przez nich usłu gi. Wów czas po in -
for mo wa no po wo da, że z pi lo tem nie da się już
nic zro bić i je dy nym wyj ściem jest za kup no we go
pi lo ta, za któ re go po wód mu siał by za pła cić. Po -
wód nie wy ra ził jed nak zgo dy na po kry cie kosz -
tów spro wa dze nia no we go pi lo ta. Z uwa gi na po -
wsta łą sy tu a cję po wód po now nie ma gne to wid
wraz z pi lo tem po zo sta wił u poz wa nych. W kon -
sek wen cji w roz mo wie te le fo nicz nej za pro po no -
wa no mu za kup no we go pi lo ta, któ re go poz wa ni
mie li spro wa dzić od pro du cen ta. Po wód zgo dził
się na pro po zy cję poz wa nych. Kie dy po wód zgło -
sił się po od biór sprzę tu do poz wa nych, oka za ło
się, że za spro wa dzo ne go pi lo ta ma za pła cić. Po -
wód nie zgo dził się z poz wa ny mi, tym bar dziej,
że nikt z nim nie uzgad niał kwe stii od płat no ści za
no we go pi lo ta. W ta kim sta nie rze czy już na stęp -
ne go dnia po wód zgło sił spra wę do Miej skie go
Rzecz ni ka Praw Kon su men ta. U Rzecz ni ka
spra wa nie osią gnę ła jed nak po zy tyw ne go re zul -
ta tu. I w ta kim sta nie rze czy spra wa tra fi ła pod
roz strzy gnię cie Sta łe go Po lu bow ne go Są du Kon -
su men ckie go w Szcze ci nie.

Sąd prze pro wa dził po stę po wa nie do wo do we
w spra wie. W ra mach te goż po stę po wa nia Sąd
wy słu chał wy jaś nień stron spo ru oraz prze pro wa -
dził eks pe ry ment w po sta ci spraw dze nia fun kcjo -
no wa nia spor ne go ma gne to wi du i pi lo ta oraz 
ma gne to wi du we współ dzia ła niu z no wym, za mó -
wio nym przez poz wa nych pi lo tem. Ana li za wy -
jaś nień stron spo ru poz wo li ła Są do wi na usta le -
nie, że za rzu ca on poz wa nym nie na le ży te 
wy ko na nie usłu gi na pra wy ma gne to wi du i spo wo -
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do wa nie dal szych i wię kszych uszko dzeń pi lo ta,
któ rych po wsta nie unie moż li wi ło użyt ko wa nie
ma gne to wi du. Jak wy jaś niał po wód ma gne to wid
na dal za ci na się pod czas prze wi ja nia na pod glą -
dzie, a w pi lo cie oprócz zgła sza ne go uszko dze nia
przy ci sku włącz ni ka nie dzia ła ją rów nież bar dzo
istot ne z pun ktu wi dze nia moż li wo ści użyt ko wa -
nia ma gne to wi du przy ci ski tzw. fun kcyj ne, m. in.
umoż li wia ją ce ob słu gi wa nie me nu ma gne to wi du,
wła ści we na gry wa nia itp. Po wód do wo dził przed
Są dem, że poz wa ni w mo men cie przyj mo wa nia
sprzę tu do na pra wy nie do ko na li spraw dze nia,
w ja kim sta nie sprzęt jest od da wa ny, czy rze czy -
wi ście nie dzia ła tyl ko przy cisk włącz ni ka na pi lo -
cie. Za tem, w oce nie po wo da stan zgło szo ny
przez po wo da uzna li za oczy wi sty i zgod ny ze
sta nem rze czy wi stym. W związ ku z po wyż szym,
jak do wo dził po wód, je że li poz wa ni nie by li 
w sta nie na pra wić zgło szo ne go uszko dze nia w pi -
lo cie, to win ni by li od dać pi lo ta w ta kim sta nie,
w ja kim go otrzy ma li. Nad to wy jaś niał po wód
sko ro w trak cie do ko ny wa nia pró by na pra wy poz -
wa ni stwier dzi li, że pi lot jest uszko dzo ny w wię -
kszym stop niu, ani że li wy ni ka ło to z oświad cze nia
po wo da, to o za ist nia łej sy tu a cji win ni by li po wo -
da po wia do mić. Wów czas, jak do wo dził po wód,
mie li by poz wa ni do wód na oko licz ność, że pi lot
był ze psu ty w wię kszym stop niu już w mo men cie
od da wa nia go do na pra wy. Nad to pod no sił po -
wód, poz wa ni nie wy e li mi no wa li zgło szo nej przez
po wo da uster ki ma gne to wi du, po nie waż po mi mo
do ko na nia czysz cze nia pod czas od twa rza nia taśm
przy prze wi ja niu na pod glą dzie ma gne to wid na -
dal za trzy mu je się.

Z ko lei ana li za wy jaś nień poz wa ne go poz wo li -
ła Są do wi na usta le nie, że w mo men cie przyj mo -
wa nia sprzę tów do na pra wy, przyj mu ją cy za wsze
na kar cie przy ję cia za pi su je zgła sza ne przez kon -
su men tów uster ki. Prak ty ka fir my jest ta ka, że
przyj mu je się, iż kon su men ci mó wią praw dę i nie
kwe stio nu je się ich spo strze żeń co do uste rek 
w fun kcjo no wa niu sprzę tu. Nad to poz wa ny do -
wo dził, że kwe stia usta le nia od płat no ści za no we -
go pi lo ta by ła uzgod nio na z po wo dem w roz mo -
wie te le fo nicz nej. Nato miast co do ma gne to wi du,
to zgła sza na uster ka zo sta ła wy e li mi no wa na i ma -
gne to wid dzia ła pra wi dło wo.

Ce lem we ry fi ka cji wy jaś nień stron spo ru,
a zwłasz cza usta le nia czy ma gne to wid dzia ła pra wi -
dło wo, czy nie za trzy mu je się pod czas prze wi ja nia
na pod glą dzie Sąd prze pro wa dził eks pe ry ment.
W wy ni ku prze pro wa dzo ne go do wo du Sąd stwier -
dził, że ma gne to wid dzia ła, nie za ci na się, nie za -
trzy mu je pod czas od twa rza nia, prze wi ja nia na pod -
glą dzie (od twa rza ne by ły m.in. taś my na le żą ce do
po wo da). W pi lo cie nie dzia ła ją przy ci ski fun kcyj ne,
nie moż na uru cho mić me nu, nie dzia ła włącz nik.

W wy ni ku ana li zy po wyż szych do wo dów Sąd
stwier dził, co na stę pu je: po mię dzy stro na mi spo ru
do szło do za war cia umo wy, któ rej przed mio tem
by ło wy ko na nie usłu gi na pra wy od da ne go sprzę tu:
ma gne to wi du i pi lo ta. Zgło szo ne przez po wo da
uszko dze nie po le ga ło na za trzy my wa niu się ma -
gne to wi du pod czas od twa rza nia taś my przy prze -
wi ja niu na pod glą dzie. Z ko lei w od nie sie niu do
pi lo ta, zgło szo na do na pra wy uster ka to nie dzia ła -
ją cy wy łącz nik. Ta ki stan rze czy zo stał przez poz -
wa nych przy ję ty i uzna ny za zgod ny z rze czy wi -
stym sta nem rze czy. Poz wa ni nie we ry fi ko wa li
zgła sza nych przez po wo da uste rek. Nie do ko na li
spraw dze nia czy sprzęt przyj mu ją w ta kim sta nie,
na ja ki wska zu je po wód, czy też sprzęt ma jesz cze
ja kieś in ne uszko dze nia. Do ko nu jąc na pra wy
sprzę tu, a zwłasz cza pi lo ta nie po wia do mi li po wo -
da o ujaw nie niu in nych, nie zgło szo nych przez nie -
go uste rek. Od da jąc po wo do wi ma gne to wid z pi -
lo tem nie wska za li po wo do wi, że w pi lo cie nie
dzia ła ją rów nież i in ne przy ci ski, zwłasz cza fun -
kcyj ne, ma ją ce za sad ni cze zna cze nie przy ob słu dze
sprzę tu. Oświad czy li je dy nie, że pi lo ta nie da się
na pra wić. Do pie ro po ode bra niu sprzę tu, już
w swo im miesz ka niu po wód miał moż li wość
spraw dzić, czy sprzęt zo stał przez poz wa nych na -
pra wio ny. Wów czas to oka za ło się, że pi lot od da -
ny zo stał przez poz wa nych w sta nie znacz nie po -
gor szo nym, ani że li w mo men cie od da nia. Do ko nu -
jąc spraw dze nia ma gne to wi du po wód stwier dził,
że zgła sza na uster ka nie zo sta ła wy e li mi no wa na.
Po wód po wia do mił o stwier dzo nych fak tach poz -
wa nych. Wów czas za pro po no wa no po wo do wi
spro wa dze nie no we go pi lo ta, któ re go kosz ty po -
kryć miał sam po wód. Na to zgo dy nie wy ra ził jed -
nak po wód. Sprzęt po now nie zo stał przy ję ty do
na pra wy. W prze pro wa dzo nej po mię dzy stro na mi
roz mo wie te le fo nicz nej po now nie za pro po no wa no
po wo do wi spro wa dze nie no we go pi lo ta. Z uwa gi
na oko licz ność, że w trak cie tej roz mo wy nie pa dło
już stwier dze nie, że kosz ty za ku pu po nieść miał
po wód, ten osta t ni wy ra ził zgo dę na je go spro wa -
dze nie, tłu ma cząc so bie spo sób po stę po wa nia poz -
wa nych tym, że sko ro stan pi lo ta uległ znacz ne mu
po gor sze niu prze by wa jąc w na pra wie u poz wa -
nych, po sta no wi li oni zre kom pen so wać po wo do wi
po wsta łą szko dę. I tak w wy ni ku do ko na nych przez
poz wa nych czyn no ści po wód ode brał ma gne to wid
i wów czas do wie dział się, że pi lo ta spro wa dzo no,
ale bę dzie po wód mu siał za nie go za pła cić. Z ta -
kim spo so bem za ła twie nia swo jej no ta be ne re kla -
ma cji wy ko na nej przez poz wa nych usłu gi po wód
się jed nak nie zgo dził. Ode brał od poz wa nych ma -
gne to wid i uszko dzo ne go pi lo ta. Po wyż sze oko -
licz no ści Sąd uznał za udo wod nio ne, po mi mo
twier dze nia poz wa nych co do te go, że usta la li oni
z po wo dem fakt po kry cia przez nie go kosz tów za -
ku pu no we go pi lo ta. Za przy ję ciem ta kie go właś -
nie twier dze nia prze ma wia bo wiem fakt, że poz wa -
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ni już przy od da wa niu sprzę tu do re kla ma cji, kie -
dy to po wód po wia do mił poz wa nych, że pi lot jest
bar dziej uszko dzo ny ani że li przed od da niem go do
na pra wy, pro po no wa li po wo do wi spro wa dze nie
pi lo ta na je go koszt. Wów czas po wód nie wy ra ził
na to zgo dy, uza sad nia jąc to tym, że prze cież to
nie na le ży cie wy ko na na przez poz wa nych usłu ga
na pra wy do pro wa dzi ła do po gor sze nia sta nu pi lo -
ta. I jak uza sad niał po wód sko ro pi lo ta nie da ło się
na pra wić, to poz wa ni win ni by li od dać po wo do wi
pi lo ta w ta kim sta nie, w ja kim go otrzy ma li. Sąd
twier dze nie po wo da uznał za tem za uza sad nio ne.
Nic w sta nie fak tycz nym pi lo ta po zło żo nej przez
po wo da re kla ma cji nie zmie ni ło się, nie by ło za tem
po wo du, aby po wód bę dąc prze ko na nym o przy -
czy nie niu się poz wa nych do „ze psu cia” pi lo ta
zmie nił zda nie co do ewen tu al ne go po kry cia kosz -
tów spro wa dze nia no we go pi lo ta. W oce nie Są du
po wód w spo sób prze ko ny wu ją cy wy ka zał w po stę -
po wa niu są do wym, że na sku tek nie na le ży te go
dzia ła nia poz wa nych (wy ko na nia usłu gi na pra wy)
po niósł po wód szko dę w po sta ci nie moż li wo ści
użyt ko wa nia ma gne to wi du za po mo cą pi lo ta. Po -
niósł za tem po wód re al ną szko dę w po sta ci utra ty
pi lo ta. Zaś po mię dzy owym nie na le ży tym dzia ła -
niem poz wa nych a po nie sio ną przez po wo da szko -
dą ist nie je bez sprzecz nie zwią zek przy czy no wy. In -
ny mi sło wy to po przez nie na le ży te dzia ła nie poz -
wa nych po wód po niósł szko dę. Oko licz ność, ze
w bę dą cym przed mio tem spo ru pi lo cie nie dzia ła -
ją przy ci ski fun kcyj ne, umoż li wia ją ce na gry wa nie,
ob słu gi wa nie fun kcji me nu zo sta ła w po stę po wa niu
są do wym wy ka za na i udo wod nio na po przez prze -
pro wa dze nie eks pe ry men tu.

Z ko lei za rzu ty po wo da co do te go, że ma gne -
to wid nie zo stał przez poz wa nych na pra wio ny 
i na dal za trzy mu je się pod czas od twa rza nia
i prze wi ja nia na pod glą dzie w po stę po wa niu są -
do wym nie po twier dzi ły się. Sąd do ko nał spraw -
dze nia fun kcjo no wa nia ma gne to wi du i nie stwier -
dził żad nych nie pra wi dło wo ści w je go fun kcjo no -
wa niu. Sa mo zaś twier dze nie po wo da co do te go,
że nie ma on gwa ran cji co do te go, że ma gne to -
wid nie zo stał przez poz wa nych – tak jak pi lot –
bar dziej uszko dzo ny, ani że li w mo men cie od da -

wa nia sprzę tu do na pra wy nie mo że sta no wić
sku tecz ne go ar gu men tu do uzna nia, że z te go po -
wo du po wód po niósł ja ką kol wiek szko dę
i w związ ku z tym przy słu gu je mu pra wo do żą -
da nia od szko do wa nia. Sąd wska zu je, że wy stę pu -
jąc z rosz cze niem od szko do waw czym wie rzy ciel
ma obo wią zek wy ka zać, że po przez nie wy ko na -
nia bądź też nie na le ży te wy ko na nie zo bo wią za nia
przez dłuż ni ka ów wie rzy ciel po niósł szko dę.
Ure gu lo wa ne w prze pi sie art. 471 usta wy ko deks
cy wil ny rosz cze nie od szko do waw cze za wie ra tzw.
trzy nie ru cho me prze słan ki od po wie dzial no ści,
któ rych łącz ne ist nie nie jest nie zbęd ne do uzna -

nia, że wie rzy cie lo wi na le ży się od szko do wa nie.
W wy ni ku prze pro wa dzo ne go przez Sąd eks pe -
ry men tu Sąd nie stwier dził nie pra wi dło wo ści
w fun kcjo no wa niu ma gne to wi du, za tem ist nie nie
już pier wszej nie ru cho mej prze słan ki od po wie -
dzial no ści nie zo sta ło przez po wo da wy ka za ne.

Bio rąc po wyż sze oko licz no ści pod uwa gę Sąd
uznał, iż po wód po niósł re al ną szko dę je dy nie
w za kre sie utra ty pi lo ta, co w kon sek wen cji spo wo -
do wa ło nie moż li wość użyt ko wa nia ma gne to wi du.
Bio rąc nad to pod uwa gę oko licz ność, że jak usta -
lił Sąd w po stę po wa niu do wo do wym war tość ryn -
ko wa bę dą ce go przed mio tem spo ru pi lo ta opie wa
w gra ni cach 170,00 zło tych (sto sie dem dzie siąt)
Sąd uznał, iż ta kiej wy so ko ści szko dę po wód po -
niósł na sku tek nie na le ży te go wy ko na nia przez
poz wa nych so li dar nie zo bo wią za nia. Sąd usta lił
wpraw dzie, że po wód bę dzie mógł do swo je go
ma gne to wi du za ku pić rów nież pi lo ta uni -
wersalnego, któ re go ce ny miesz czą się w gra ni cach
od 17,00 zło tych wzwyż, to jed nak Sąd uznał, iż
wy so kość szko dy na le ży oce niać w od nie sie niu do
war to ści ryn ko wej toż sa me go pi lo ta, aby umoż li -
wić po wo do wi za kup pi lo ta iden tycz ne go z tym,
któ ry utra cił na sku tek nie na le ży te go wy ko na nia
zo bo wią za nia przez poz wa nych so li dar nie.

W świet le przed sta wio nych fak tów za tem Sąd
rosz cze nie po wo da w czę ści tyl ko uznał za za sad -
ne, tj. w od nie sie niu do pi lo ta. Za bez za sad ne
z wy żej przy to czo nych wzglę dów nato miast Sąd
uznał rosz cze nie od szko do waw cze w od nie sie niu
do ma gne to wi du.

Rów nież i z w/w wzglę dów, a tak że i z te goż
po wo du, że przed mio tem za war tej po mię dzy stro -
na mi umo wy by ła na pra wa sprzę tu Sąd uznał, iż
rosz cze nie wy mia ny to wa ru na no wy nie znaj du je
swo je go uza sad nie nia. Po wód nie za ku pił sprzę -
tu u poz wa nych, nie z poz wa ny mi wią że po wo da
umo wa sprze da ży, nie mo że za tem żą dać wy mia -
ny to wa ru na no wy.

W za kre sie zgło szo ne go przez po wo da żą da nia
pi sem nych prze pro sin Sąd uznał się za nie wła ści -
wy i w tym za kre sie po zew od rzu ca. Nie jest to
bo wiem rosz cze nie wy ni kłe z ty tu łu za war tej po -
mię dzy kon su men tem a przed się bior cą umo wy
i do ty czą ce praw ma jąt ko wych. Nad to w ta kim
spo rze po zew skie ro wa ny wi nien być w sto sun ku
do oso by, któ ra do pu ści ła się wzglę dem po wo da
czy nu uwła cza ją ce go czy też ubli ża ją ce go je mu,
a nie prze ciw ko pro wa dzą cym wspól nie dzia łal -
ność gos po dar czą poz wa nym.

Bio rąc po wyż sze oko licz no ści pod uwa gę,
orze czo no jak w sen ten cji.
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Sygn. akt. SK-116/2006

SEN TEN CJA WY RO KU:

Sta ły Po lu bow ny Sąd Kon su men cki
w spra wie z po wódz twa Ja na i Jo lan ty K. 

prze ciw ko Ro ber to wi T. G. 
w przed mio cie za są dze nia od poz wa ne go

Ro ber ta T.G.
na rzecz po wo dów Ja na i Jo lan ty K. 

zwro tu kwo ty 6500,00 zło tych (sześć ty się cy
pięć set) ty tu łem zwro tu wpła co nej za li czki wraz
z od set ka mi usta wo wy mi od dnia wy ma gal no ści

do dnia za pła ty raz kwo ty 2000,00 zło tych
(dwa ty sią ce) ty tu łem od szko do wa nia

1. uwzględ nia po wódz two w czę ści za za sad ne,
tj. na pod sta wie prze pi su art. 492 i 494 
w związ ku z prze pi sem art. 481 usta wy ko deks
cy wil ny za są dza od poz wa ne go Ro ber ta T.G.
na rzecz po wo dów Ja na i Jo lan ty K. zwrot
kwo ty 6500,00 zło tych (sześć ty się cy pięć set)
ty tu łem zwro tu za li czki w związ ku z od stą pie -
niem od umo wy wraz z od set ka mi usta wo wy mi
od dnia wy ma gal no ści, tj. od dnia 1 lip ca
2005 r. do dnia za pła ty,

2. w po zo sta łej czę ści po wódz two od da la ja ko
bez za sad ne. 

Uza sad nie nie
do wy ro ku Sta łe go Po lu bow ne go Są du

Kon su men ckie go
z dnia 11 paź dzier ni ka 2006 r.

W dniu 9 ma ja 2005 r. po wo do wie Jan i Jo lan ta
K. z pro wa dzą cym dzia łal ność gos po dar czą, któ rej
przed mio tem jest han del uży wa ny mi sa mo cho da mi,
To ma szem G. za war li umo wę zle ce nia, któ rej
przed mio tem by ło spro wa dze nie sa mo cho du oso bo -
we go w wer sji an giel skiej (kie row ni ca z pra wej stro -
ny), mar ki Au di A4 w wer sji kom bi. Stro ny usta li -
ły, że przed mio to wy sa mo chód bę dzie ko lo ru srebr -
ne go, czar ne go, gra na to we go lub gra fi to we go. Rok
pro duk cji to 1994-1995. Zgod nie z za war tą umo -
wą skrzy nia bie gów przed mio to we go sa mo cho du
mia ła być skrzy nią ma nu al ną. Au to mia ło mieć po -
jem ność 1,9 TDI, a prze bieg oko ło 200000 km lub
mniej szy. Da lej usta lo no, że ta pi cer ka sa mo cho du
bę dzie we lu ro wa, sa mo chód wy po sa żo ny miał być
w kli ma ty za cję, ABS, dwie po dusz ki po wietrz ne,
ra dio i głoś ni ki. Po nad to stro ny uzgod ni ły, że do -
pusz cza ją spro wa dze nie sa mo cho du w wer sji 2,0
ben zy na pod wa run kiem jed nak niż szej ce ny
o 2000-3000 zło tych. Zgod nie z tre ścią za war tej
po mię dzy stro na mi umo wy w przy pad ku nie spraw -
no ści sa mo cho du lub nie speł nie nia wy ma gań klien -
ta (wy raź nej ak cep ta cji przez klien ta za pro po no wa -
ne go po ja zdu), po wo do wie mie li pra wo z umo wy
zre zy gno wać, a wpła co ną za li czkę wy co fać bez kon -

sek wen cji praw nych i fi nan so wych. Stro ny usta li ły
po nad to, że za mó wio ny sa mo chód bę dzie mie ścił się
w gra ni cach 15000 zło tych wraz z prze ło że niem
kie row ni cy. Ter min re a li za cji umo wy stro ny usta li ły
na 30 dni. Po wo do wie ty tu łem za li czki wpła ci li
poz wa ne mu kwo tę 7500,00 zło tych (sie dem ty się cy
pięć set). Kie dy mi nął uzgod nio ny przez stro ny spo -
ru 30-dnio wy ter min na re a li za cję za mó wie nia, jak
rów nież do dat ko wy, ustnie usta lo ny przez stro ny
spo ru ter min i za mó wio ne go au ta nie by ło, po wo do -
wie uzna li, iż ko niecz nym jest od stą pie nie od umo -
wy z poz wa nym. O fak cie tym po wód po wia do mił
poz wa ne go. W od po wie dzi na oświad cze nie po wo -
da przed sta wi ciel poz wa ne go, Pan Zbi gniew B.
po in for mo wał po wo da, że re zy gna cja po wo da z za -
mó wio ne go sa mo cho du spo wo do wa ła po trze bę wy -
co fa nia wpła co nej na kon to w Lon dy nie za li czki.
Oka za ło się jed nak, że wy co fa nie wpła co nych pie -
nię dzy nie jest moż li we, a za wpła co ne pie nią dze na -
le ży ku pić au to. W związ ku z po wyż szym poz wa ny
za pie nią dze po wo dów za ku pił au to Volkswa ge na
Pas sa ta z ro ku 1998, z sil ni kiem 2,0, ben zy na.
Nad to po wo da po in for mo wa no, że war tość za ku -
pio ne go przez poz wa ne go sa mo cho du wy nie sie
łącz nie z prze ło że niem kie row ni cy oko ło 18500,00
zło tych (osiem na ście ty się cy pięć set). I oświad czył
peł no moc nik poz wa ne go, że w ce lu od da nia po wo -
do wi wpła co nej za li czki poz wa ny zmu szo ny jest
sprze dać za ku pio ny sa mo chód i w ten spo sób uzy -
ska ne pie nią dze prze ka zać po wo do wi. Nad to za -
pro po no wa no po wo do wi za kup w/w sa mo cho du za
kwo tę 9500,00 zło tych (dzie więć ty się cy pięć set),
przy czym kwo ta ta po mniej szo na ma być o 200,00
zło tych (dwie ście) ty tu łem zwro tu na leż nych po wo -
do wi od se tek. Pro po zy cja do ty czy ła rów nież zle ce -
nia przez po wo da na pra wy i prze kład ki au ta, a spo -
dzie wa ny zysk z ni niej szej trans ak cji w wy so ko ści
7000-8000 zło tych był by wów czas dla po wo da.
Da lej w ko res pon den cji po mię dzy stro na mi spo ru
wy ni ka, że po wód nie przy jął pro po zy cji dzia ła ją ce -
go za po śred nic twem swo je go przed sta wi cie la poz -
wa ne go, w związ ku z czym zo bo wią za no się do jak
naj szyb sze go zwro tu za li czki wraz z od set ka mi.
Z uwa gi na to, że poz wa ny wciąż zwle kał z od da -
niem po wo dom wpła co nej przez nich za li czki po wo -
do wie zwró ci li się do Klu bu Fe de ra cji Kon su men -
tów w Lu bi nie z proś bą o in ter wen cję. Ko res pon -
den cja wy sto so wa na z te go Klu bu do poz wa ne go
nie zo sta ła przez poz wa ne go jed nak ode bra na.
W związ ku z czym po wód zwró cił się do Szcze ciń -
skie go Klu bu Fe de ra cji Kon su men tów. W kon sek -
wen cji jed nak Szcze ciń ski Klub Fe de ra cji Kon su -
men tów spra wę prze ka zał do Wo je wódz kie go In -
spek to ra tu In spek cji Han dlo wej w Szcze ci nie.
W wy ni ku zło żo ne go wnio sku pod ję to dzia ła nia
zmie rza ją ce do po zy tyw ne go za ła twie nia spra wy po -
wo da. W dniu 1 czer wca 2006 r. poz wa ny oświad -
czył, że wpła co na przez po wo da za li czka zo sta nie
mu zwró co na w ra tach. Pier wszą ra tę poz wa ny zo -
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bo wią zał się zwró cić do dnia 30 czer wca 2006 r.
w wy so ko ści 2500,00 zło tych, dru gą do dnia 31 lip -
ca 2006 r. rów nież w wy so ko ści 2500,00 zło tych
i trze cią w tej sa mej wy so ko ści do dnia 31 sierp nia
2006 r. Z uwa gi na to, że i te ter mi ny zwro tu za li -
czki nie zo sta ły przez poz wa ne go do trzy ma ne po wo -
do wie zde cy do wa li się na od da nie spra wy pod roz -
strzy gnię cie Sta łe go Po lu bow ne go Są du Kon su -
men ckie go. I w ta kim sta nie rze czy pod roz strzy gnię -
cie te goż Są du spra wa ta tra fi ła.

Sąd prze pro wa dził po stę po wa nie do wo do we
w spra wie. W ra mach te goż po stę po wa nia Sąd
wy słu chał wy jaś nień stron spo ru i do ko nał ana -
li zy ze bra nych w spra wie ma te ria łów. 
W wy ni ku ana li zy wy jaś nień stron Sąd usta lił,
że po wo do wie za rzu ca ją poz wa ne mu zwle ka nie
ze zwro tem za li czki po mi mo sku tecz ne go od stą -
pie nia przez po wo dów od umo wy zle ce nia.
Nad to po wo do wie za rzu ca ją poz wa ne mu nie do -
trzy my wa nie ter mi nów, któ re poz wa ny sam wy -
zna czył na zwrot za li czki w ra tach. Po wód pod -
no sił w po stę po wa niu przed Są dem, że od da ty
od stą pie nia od umo wy sprze da ży upły nął już
po nad rok cza su i poz wa ny miał w je go oce nie
wy star cza ją co du żo cza su na zwró ce nie wpła co -
nej za li czki. Nad to za rzu cał po wód, że pro po zy -
cje skła da ne przez poz wa ne go już po zło że niu
przez nie go oświad cze nia o od stą pie niu od umo -
wy sprze da ży do ty czy ły in nych, ani że li za mó -
wio ny sa mo cho dów, dla te go też po wo do wie nie
zde cy do wa li się na za kup za pro po no wa nych
mo de li. Z ko lei peł no moc nik poz wa ne go pod -
no sił przed Są dem, że wy jaś nie nia zło żo ne
przez po wo da są zgod ne z praw dą, jed nak poz -
wa ny nie uchy la się od obo wiąz ku zwro tu wpła -
co nej przez po wo dów za li czki. Peł no moc nik
poz wa ne go wy jaś niał nad to, że to sy tu a cja fi -
nan so wa poz wa ne go nie poz wo li ła mu do tej po -
ry zwró cić wpła co nej kwo ty. Z ko lei ana li za do -
ku men tów zgro ma dzo nych w po stę po wa niu są -
do wym poz wo li ła Są do wi na usta le nie, że poz -
wa ny wbrew umo wie i wbrew wcześ niej szym zo -
bo wią za niom nie do ko nał zwro tu wpła co nej
przez po wo dów za li czki. Wspom nia ne skła da ne
po wo dom pro po zy cje za ku pu in nych mo de li sa -
mo cho dów nie do ty czy ły nato miast ta kie go mo -
de lu, ja ki za ma wiał po wód. Trud no więc się
dzi wić po wo dom, że przed sta wio nej przez poz -
wa ne go pro po zy cji po wo do wie nie przy ję li.
Wska zu je Sąd przy tym, że po wo do wie w spo -
sób bar dzo pre cy zyj ny okre śli li przed miot za mó -
wie nia i na spro wa dze nie tak ści śle okre ślo ne go
sa mo cho du poz wa ny zgo dził się i za mó wie nie
przy jął. Jak usta lił rów nież Sąd w po stę po wa niu
do wo do wym poz wa ny spła cił po wo dom część
za li czki w wy so ko ści 1000,00 zło tych (je den ty -
siąc). Do spła ty po zo sta ło za tem 6500,00 zło -
tych (sześć ty się cy pięć set).

W świet le tak usta lo ne go sta nu fak tycz ne go
Sąd zwa żył, co na stę pu je: po mię dzy stro na mi
spo ru do szło do za war cia umo wy zle ce nia, któ rej
przed mio tem by ło spro wa dze nie przez poz wa ne -
go ści śle okre ślo ne go przez po wo dów sa mo cho du
oso bo we go. Stro ny uzgod ni ły, że ter min re a li za cji
za mó wie nia wy nie sie 30 dni. Na po czet wy ko na -
nia ni niej szej umo wy po wo do wie wpła ci li poz wa -
ne mu ty tu łem za li czki kwo tę 7500,00 zło tych
(sie dem ty się cy pięć set). Po mi mo upły wu tak
usta lo ne go ter mi nu, jak rów nież do dat ko we go, na
któ ry stro na po wo do wa wy ra zi ła zgo dę poz wa ne -
mu nie uda ło się spro wa dzić za mó wio ne go przez
po wo dów sa mo cho du. W ta kim sta nie rze czy po -
wo do wie od stą pi li od umo wy zle ce nia 
i zgod nie z wa run ka mi umo wy za żą da li zwro tu
rów no war to ści wpła co nej za li czki. Poz wa ny po -
mi mo zło żo ne go przez po wo dów oświad cze nia,
jak rów nież po mi mo włas ne go zo bo wią za nia do
spła ty w okre ślo nych przez sie bie ter mi nach za -
dłu że nia u po wo dów nie wy wią zał się z umo wy
i za li czki nie zwró cił. Jesz cze pod czas po stę po wa -
nia są do we go peł no moc nik poz wa ne go pró bo wał
skła dać po wo dom pro po zy cję ra tal nej spła ty za -
dłu że nia, pro po nu jąc ra ty po 500,00, ewen tu al -
nie po 1000,00 zło tych mie sięcz nie. Tym cza sem,
jak usta lo no w po stę po wa niu są do wym przez po -
nad 12 mie się cy, kie dy moż na by ło do ko ny wać
spła ty za dłu że nia poz wa ny nic w tym kie run ku nie
zro bił. Sa mo zaś tłu ma cze nie, że przez ten okres
poz wa ny nie sprze dał żad ne go sa mo cho du nie za -
słu gu je w oce nie Są du na uwzględ nie nie. Sąd
wska zu je, że poz wa ny ja ko pro fe sjo na li sta, bo za
ta kie go uzna wa ny jest ja ko pro wa dzą cy dzia łal -
ność gos po dar czą przed się bior ca, nie mo że nie
wy wią zy wać się z za wie ra nych zo bo wią zań. Sąd
wska zu je, że poz wa ny przez ca ły ten okres po nad
dwu na stu mie się cy ob ra cał wpła co ny mi przez po -
wo dów pie niędz mi. Za ich pie nią dze ku pił in ny
sa mo chód. Bez zna cze nia w oce nie Są du jest oko -
licz ność, że poz wa ny przez ca ły ten okres nie
sprze dał żad ne go sa mo cho du, aby móc spła cić
po wo dów. W oce nie Są du ta kie wy jaś nie nie stro -
ny poz wa nej bu dzi za sad ni cze wąt pli wo ści, a gdy -
by i tak by ło, to nie mo że to mieć wpły wu na spła -
tę za dłu że nia po wo dów. Nie mo że nad to poz wa -
ny twier dzić, że spła ci po wo da jak tyl ko sprze da
ja kiś sa mo chód, bo ta ki stan przy obec nej sy tu a cji
na ryn ku trwać mo że bar dzo dłu go, a po za tym
nie mo gą po wo do wie po no sić ujem nych kon sek -
wen cji złej ko niun ktu ry poz wa ne go. To bo wiem
poz wa ny pro wa dzi dzia łal ność gos po dar czą i nie
mo że te go czy nić na ra chu nek po wo da czy ja kie -
go kol wiek in ne go klien ta. Stąd też Sąd uznał, iż
rosz cze nie po wo dów co do zwro tu po zo sta łej do
za pła ty za li czki jest za sad ne.

Bio rąc pod uwa gę rów nież oko licz ność, że od
lip ca 2005 r. rosz cze nie po wo dów co do zwro tu
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Sygn. akt L – SPSK – 02/06

WY ROK STA ŁE GO PO LU BOW NE GO
SĄ DU 

KON SU MEN CKIE GO
z dnia 9 mar ca 2006 r.

Sta ły Po lu bow ny Sąd Kon su men cki przy
Wo je wódz kim In spek to rze In spek cji Han dlo wej

w Lub li nie w skła dzie (...)
dzia ła jąc na pod sta wie za pi su na sąd po lu bow -

ny z dnia 26 stycz nia 2006 r. 
po roz poz na niu w dniu 6 mar ca 2006 r.

w Lub li nie na roz pra wie 
spra wy z wnio sku: UG

prze ciw ko: „D” s.c. 
o: wy mia nę za ku pio nej kuch ni 
ga zo wo-elek trycz nej na no wą

orze ka:

1. uzna je w czę ści po wódz two Pani UG,
2. zo bo wią zu je so li dar nie poz wa nych JP i ASz

do wy mia ny w kuch ni ga zo wo-elek trycz nej za -
ku pio nej przez po wód kę UG odej mo wal nej
po kry wy prze zna czo nej do przy kry cia pły ty ku -
chen nej, wy mia ny rusz tu, wy re gu lo wa nia
drzwi czek pie kar ni ka, za in sta lo wa nia za mó -
wio nych przez po wód kę czę ści oraz usu nię cia
in nych wi docz nych uste rek,

3. za są dza od po wód ki UG na rzecz Sta łe go Po -
lu bow ne go Są du Kon su men ckie go w Lub li nie
kwo tę 53,75 zł (pięć dzie siąt trzy zło te sie dem -
dzie siąt pięć gro szy) ty tu łem zwro tu po ło wy
kosz tów zwią za nych z wy ko na niem opi nii rze -
czoz naw cy, 

4. za są dza so li dar nie od poz wa nych JP i Asz na
rzecz Sta łe go Po lu bow ne go Są du Kon su men -
ckie go w Lub li nie kwo tę 53,75 zł (pięć dzie siąt
trzy zło te sie dem dzie siąt pięć gro szy) ty tu łem
zwro tu po ło wy kosz tów zwią za nych z wy ko na -
niem opi nii rze czoz naw cy, 

5. w po zo sta łej czę ści po wódz two od da la, 
6. zwal nia obie stro ny z po zo sta łych kosz tów po -

stę po wa nia przed Po lu bow nym Są dem Kon -
su men ckim.

Uza sad nie nie

Za pi sem na Sta ły Po lu bow ny Sąd Kon su -
men cki z dnia 26.01.2006 r. stro ny pod da ły pod
roz strzy gnię cie te go są du spór do ty czą cy nie zgod -
no ści to wa ru kon sum pcyj ne go – kuch ni ga zo wo-
elek trycz nej – z umo wą sprze da ży wy ko na ną
w dniu 13.12.2005 r.

Skład Są du po wo ła ny zo stał zgod nie z przy ję -
tym i obo wią zu ją cym re gu la mi nem dzia ła nia 
w/w Są du. 

Orzecznictwo Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich

kwo ty 6500,00 zło tych sta ło się wy ma gal ne,
a dłuż nik (poz wa ny) opóź nił się ze speł nie niem
swo je go świad cze nia pie nięż ne go Sąd uznał, iż
od tej da ty zgod nie z prze pi sem art. 481 § 1 usta -
wy ko deks cy wil ny poz wa ny wi nien spła cić na leż -
ne po wo dom od set ki usta wo we. Wska zać przy
tym na le ży, że do żą da nia za pła ty od se tek za
opóź nie nie nie jest wy ma ga ne wy ka za nie przez
po wo dów fak tu po nie sie nia szko dy, jak rów nież
nie jest ko niecz ne usta le nie, że opóź nie nie jest na -
stęp stwem oko licz no ści, za któ re dłuż nik (poz wa -
ny) po no si od po wie dzial ność. Wska zu je przy tym
Sąd, że skut ki opóź nie nia przy świad cze niu pie -
nięż nym są dla dłuż ni ka su ro wsze, ani że li prze wi -
du je to ogól na re gu ła do cho dze nia od szko do wa -
nia, wy ra żo na w tre ści prze pi su art. 471 usta wy
ko deks cy wil ny. W związ ku nato miast z oko licz -
no ścią, że stro ny nie uzgod ni ły w tre ści swo jej
umo wy wy so ko ści od se tek za zwło kę, Sąd uznał,
iż zgod nie z prze pi sem art. 481 § 2 w związ ku
z prze pi sem art. 359 § 2 usta wy ko deks cy wil ny
po wo dom na le żą się od set ki usta wo we od dnia 1
lip ca 2006 r. (tą da tę Sąd przy jął za da tę wy ma -
gal no ści dłu gu).

Z ko lei co do rosz cze nia po wo dów w za kre sie
od szko do wa nia Sąd wska zu je, że w przy pad ku
do cho dze nia rosz czeń od szko do waw czych z po -
wo du nie na le ży te go wy ko na nia zo bo wią za nia
bądź też nie wy ko na nia zo bo wią za nia do cho dzą -
cy, a za tem wie rzy ciel, któ rym w tym wy pad ku są
po wo do wie mu si udo wod nić, iż z po wo du nie -
wy ko na nia bądź też nie na le ży te go wy ko na nia
zo bo wią za nia przez dłuż ni ka (tu taj poz wa ne go)
po niósł on szko dę; przy czym obo wiąz kiem wie -
rzy cie la w ta kim wy pad ku jest rów nież wy ka za -
nie, że po mię dzy tym nie na le ży tym wy ko na niem
czy też nie wy ko na niem zo bo wią za nia przez
dłuż ni ka ist nie je zwią zek przy czy no wy. Są to
tzw. trzy nie ru cho me prze słan ki od po wie dzial -
no ści dłuż ni ka, wy ni ka ją ce z prze pi su art. 471
usta wy ko deks cy wil ny. W po stę po wa niu przed
Są dem po wód oświad czył je dy nie, że żą da na ty -
tu łem od szko do wa nia kwo ta 2000 zło tych jest
na miast ką te go, co po wo do wie mo gli by uzy skać
do swo je go ma jąt ku, gdy by te pie nią dze za in we -
sto wa li na gieł dzie war szaw skiej, w ten bo wiem
spo sób po wo do wie in we stu ją swo je pie nią dze.
Nie przed sta wi li po wo do wie jed nak żad ne go do -
wo du na po par cie swo je go twier dze nia. W oce -
nie Są du sa mo ta kie twier dze nie nie mo że sta no -
wić pod sta wy uzna nia rosz cze nia od szko do waw -
cze go za za sad ne. Ist nie nie wszyst kich w/w prze -
sła nek rosz cze nia od szko do waw cze go w po stę -
po wa niu do wo do wym nie zo sta ło bo wiem udo -
wod nio ne.

W świet le przed sta wio nych oko licz no ści i fak -
tów na le ża ło orzec, jak w sen ten cji.
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Pró ba ugo do we go za koń cze nia spo ru nie po -
wio dła się.

Na roz pra wie w dniu 6 mar ca 2006 r. Sąd
usta lił na stę pu ją cy stan fak tycz ny:

Bez spor ny jest fakt za war cia przez stro ny
w dniu 13.12.2005 r. umo wy kup na-sprze da ży
kuch ni ga zo wo-elek trycz nej „Ma ster co ok” KGE
3401B war to ści 899 zł. w Pun kcie Sprze da ży 
Nr 1 w Lub li nie. W dniu 15.12.2005 r. (wg zle -
ce nia skle pu) kuch nia zo sta ła do star czo na do
miesz ka nia po wód ki i za in sta lo wa na przez upraw -
nio ne go tech ni ka z fir my „M”. Kuch nia zo sta ła
za in sta lo wa na (po uprzed nim zde mon to wa niu
sta rej kuch ni) w spo sób pra wi dło wy i zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. W trak cie mon ta żu
stwier dzo no brak śru by mo cu ją cej pro wad ni cę
szuf la dy w dol nej czę ści kuch ni. Mon ta ży sta po in -
for mo wał po wód kę o ko niecz no ści zgło sze nia re -
kla ma cyj ne go w skle pie lub w ser wi sie.

W dniu 16.12.2005 r. po wód ka przy by ła do
skle pu i zgło si ła ustnie na stę pu ją ce uster ki: wa dli -
wie za mon to wa na pro wad ni ca szuf la dy, nie rów -
na po kry wa za my ka ją ca oraz nie rów no mier ne
przy le ga nie drzwi czek od pie kar ni ka. Po wód ka
oświad czy ła, że chce ko rzy stać z ty tu łu nie zgod -
no ści to wa ru z umo wą a nie z gwa ran cji. Poz wa -
ny za dzwo nił nie zwłocz nie do ser wi su umoż li wia -
jąc po wód ce uzgod nie nie ter mi nu wi zy ty przed -
sta wi cie la ser wi su.

Ser wi sant po do ko na niu oglę dzin w dniu
17.12.2005 r. za mó wił za wias drzwi kuch ni 
i do dat ko wo na ży cze nie po wód ki ze wzglę dów
este tycz nych, ką tow nik ozdob ny i tab li cę roz dziel -
czą. Uster ki te mia ły być usu nię te w dniu na stęp -
nym, jed nak nikt z ser wi su nie skon tak to wał się
z po wód ką. Po te le fo nicz nej in ter wen cji po wód ki
wi zy ta ser wi san ta mia ła na stą pić w dniu
19.12.2005 r. ale rów nież nie mia ło to miej sca.

W dniu 21.12.2005 r. po wód ka uda ła się do
skle pu i oświad czy ła, że w związ ku z nie moż li wo -
ścią kon tak tu z ser wi sem, chce ko rzy stać ze spo so -
bu do cho dze nia rosz czeń z ty tu łu nie zgod no ści to -
wa ru z umo wą i do ma ga się wy mia ny kuch ni na
no wą. Poz wa ny od mó wił przy ję cia pis ma re kla -
ma cyj ne go mo ty wu jąc to fak tem ko rzy sta nia już
przez po wód kę z upraw nień z ty tu łu gwa ran cji.
W tym dniu po wód ka prze sła ła po cztą na adres
skle pu zgło sze nie re kla ma cyj ne. Po in ter wen cji
po wód ki w dniu 21.12.2005 r. zgło sił się ser wi -
sant, któ ry uspraw nił kuch nię (do cza su do star cze -
nia za mó wio nych czę ści) po przez do krę ce nie po -
kry wy, do krę ce nie pro wad ni cy w szuf la dzie oraz
do krę ce nie za wia sów drzwi, do ko nu jąc wpi su
w kar cie gwa ran cyj nej.

W dniu 28.12.2005 r. poz wa ny usto sun ko wał
się do pi sem nej re kla ma cji po wód ki nie uzna jąc
rosz czeń z ty tu łu nie zgod no ści to wa ru z umo wą
do ty czą cych wy mia ny kuch ni na no wą. Stwier -

dził, że po wód ka ko rzy sta już z upraw nień gwa -
ran cyj nych, we dług któ rych o wy mia nie sprzę tu
de cy du je pro du cent na wnio sek ser wi su fir mo we -
go m. in., gdy wa da jest nie moż li wa do usu nię cia.
Oświad czył, że za u wa żo ne nie do cią gnię cia este -
tycz ne nie ma ją wpły wu na spraw ność tech nicz ną
sprzę tu a po do sta wie do ser wi su od pro du cen ta
za mó wio nych czę ści zo sta ną one wy mie nio ne
w naj bliż szym cza sie.

W dniu 6.01.2006 r. po wód ka od po wie dzia ła
na w/w pis mo in for mu jąc poz wa ne go, że pod trzy -
mu je swo je roz sze rze nie z ty tu łu nie zgod no ści 
to wa ru z umo wą. Uza sad nia jąc swo je sta no wi sko
stwier dzi ła, że do ko nu jąc za ku pu ku chen ki wpła -
ci ła peł ną war tość za ku chen kę no wą i nie sa tys -
fak cjo nu je ją ku chen ka na pra wia na z nie do cią -
gnię cia mi este tycz ny mi. Za ku pio ny sprzęt po wi -
nien być peł no war to ścio wy i zgod ny z umo wą.
Po nie waż to war do star czo ny był z uster ka mi, 
eli mi nu je go ja ko to war peł no war to ścio wy.

Dnia 11.01.2006 r. poz wa ny od po wia da jąc
na w/w pis mo po wód ki pod trzy mał rów nież swo -
je sta no wi sko w spra wie. Po nad to oświad czył, że
za mó wio ne czę ści są już w ser wi sie fir mo wym i to
od po wód ki za le ży, kie dy umó wi się z tech ni kiem
na ich za in sta lo wa nie. Sprzęt jest peł no spraw ny
tech nicz nie i mo że być bez piecz nie użyt ko wa ny.

W dniu 1.03.2006 r. Po lu bow ny Sąd Kon su -
men cki w Lub li nie w związ ku z za pi sem 
z dnia 26.01.2006 r. oraz dzia ła jąc na pod sta wie
art. 11 ust. 3 usta wy z dnia 15 grud nia 2005 r.
o In spek cji Han dlo wej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 25 z późn. zm.) zle cił rze czoz naw cy ds. ja -
ko ści zme cha ni zo wa ne go i elek tro tech nicz ne go
sprzę tu AGD przy Wo je wódz kim In spek to rze
In spek cji Han dlo wej w Lub li nie wy da nie opi nii
o ja ko ści kuch ni za mon to wa nej w miesz ka niu po -
wód ki. Sąd Po lu bow ny uznał to za ko niecz ne
z uwa gi na brak istot nych in for ma cji do ty czą cych
fak tycz ne go sta nu kuch ni po do ko na nych na pra -
wach przez ser wis.

W to ku roz pra wy Sąd do pu ścił na wnio sek
poz wa ne go do wód z prze słu cha nia świad ka –
kie row ni ka ser wi su na oko licz ność wy ko na nych

na praw w ra mach gwa ran cji.
Na roz pra wie Sąd do pu ścił do wód z opi nii

rze czoz naw cy ds. ja ko ści zme cha ni zo wa ne go
i elek tro tech nicz ne go sprzę tu AGD – na oko licz -
ność ja ko ści spor nej kuch ni.

Rze czoz naw ca stwier dził, co na stę pu je:

Dnia 3.03.2006 r. uda łem się do miesz ka nia
po wód ki i stwier dzi łem, że po kry wa prze zna czo -
na do przy kry cia pły ty ku chen nej jest nie wła ści -
wie za mon to wa na. Ist nie je róż ni ca od leg ło ści po -
mię dzy za wia sa mi a pły tą pod pal ni ko wą oko ło
1,5 cm, któ ra po wo du je nie do kład ne za my ka nie
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się po kry wy, ale jest to kwe stia re gu la cji. Ruszt
do kuch ni jest nie sta bil ny, ale jest moż li wa wy -
mia na tej czę ści. Szcze li na mię dzy rusz tem a pły -
tą pod pal ni ko wą wy no szą ca ok. 3 mm po wo du je
brak je go sta bil no ści. Pa nel ste ro wa nia jest nie do -
krę co ny. Brak wkrę tu mo cu ją ce go osło nę kur ków
do kor pu su kuch ni. Drzwi czki pie kar ni ka wy ma -
ga ją re gu la cji. Po pra wej stro nie na dłu go ści
40 cm róż ni ca od leg ło ści po mię dzy kra wę dzią
drzwi a ścia ną bocz ną kuch ni wy no si od 2-7 mm.
Mo co wa nie sa mej szuf la dy jest po pra wio ne. Nie -
sta bil ność rusz tu wy ma ga al bo wy mia ny al bo re -
gu la cji. 

Bio rąc pod uwa gę ist nie ją ce nie pra wi dło wo ści
stwier dził, że ja kość wy ko na nia kuch ni ga zo wo-
elek trycz nej jest ob ni żo na. Po za poz na niu się
z tre ścią opi nii rze czoz naw cy stro ny nie wnio sły
uwag i nie mia ły py tań do w/w.

Przed zam knię ciem roz pra wy stro ny po u czo no
o moż li wo ści zgła sza nia wnio sków do wo do wych,
po no wio no pró bę ugo do we go za koń cze nia spo ru
oraz udzie lo no stro nom gło su. Po wód ka pod trzy -
ma ła swo je rosz cze nie i do ma ga ła się wy mia ny
ku chen ki na no wą. Poz wa ny stwier dził, że ku -
chen ka wy ma ga re gu la cji, aczkol wiek na da je się
do bez piecz ne go użyt ko wa nia.

Sąd Po lu bow ny, do ko nu jąc roz strzy gnię cia
w ni niej szej spra wie, oparł się na wy jaś nie niach
stron, ze zna niach świad ka oraz opi nii bieg łe go
rze czoz naw cy, a tak że na pod sta wie zgro ma dzo -
nych w spra wie do ku men tach.

Sąd Po lu bow ny zwa żył, co na stę pu je:

Po wódz two za słu gu je na uwzględ nie nie je dy -
nie w czę ści.

Stro ny po stę po wa nia łą czy ła umo wa kup na-
sprze da ży to wa ru kon sum pcyj ne go. Po wód ka
wy wo dzi swo je rosz cze nia z art. 4 ust. 3 w związ -
ku z art. 4 ust. 1 i art. 8 ust. 1,2 i 4 usta wy z dnia
27 lip ca 2002 r. o szcze gól nych wa run kach
sprze da ży kon su men ckiej oraz o zmia nie Ko dek -
su Cy wil ne go (Dz. U. Nr 141, poz. 1176
z późn. zm.) nor mu ją cych od po wie dzial ność
sprze daw cy z ty tu łu nie zgod no ści to wa ru kon -
sum pcyj ne go z umo wą. Nie zgod ność to wa ru kon -
sum pcyj ne go z umo wą w naj o gól niej szym uję ciu
ozna cza, że to war kon sum pcyj ny (w spra wie ni -
niej szej kuch nia ga zo wo-elek trycz na) nie na da je
się do ce lu, dla któ re go to war te go ro dza ju mo że
być nor mal nie uży wa ny, nie przed sta wia cech
(użyt ko wych, este tycz nych, fun kcjo nal nych), któ -
re są nor mal ne dla te go ro dza ju to wa ru oraz ta -
kich wła ści wo ści, któ rych w od nie sie niu do da ne -
go to wa ru kon sum pcyj ne go kon su ment (ku pu ją -
cy) mógł roz sąd nie ocze ki wać (a con tra rio art. 4
ust. 3 usta wy o szcze gól nych wa run kach sprze da -
ży kon su men ckiej). Sprzęt za ku pio ny przez po -

wód kę jest nie zgod ny z umo wą. Je go wła ści wo ści
este tycz ne i fun kcjo nal ne (nie do kład ne za my ka -
nie się po kry wy, nie sta bil ny ruszt, brak wkrę tu
mo cu ją ce go osło nę kur ków do kor pu su kuch ni,
nie wy re gu lo wa ne drzwi czki pie kar ni ka) nie od -
po wia da ją wła ści wo ściom ce chu ją cym to war te go
ro dza ju oraz wpły wa ją ne ga tyw nie na po zy tyw ne
po strze ga nie przez po wód kę za ku pio ne go pro -
duk tu. Nie wąt pli wie este ty ka pro duk tu do dat ko -
wo mo ty wo wa ła po wód kę do za ku pu kon kret ne -
go to wa ru. 

Zgro ma dzo ny w spra wie ma te riał do wo do wy,
a tak że po czy nio ne przez Sąd usta le nia wska zu -
ją, że stro na poz wa na po mi mo uzna wa nia rosz -
czeń z ty tu łu gwa ran cji a nie z ty tu łu nie zgod no -
ści to wa ru z umo wą uczy ni ła za dość swo im obo -
wiąz kom wy ni ka ją cym z art. 8 ust. 3 usta wy
z dnia 27 lip ca 2002 r. o szcze gól nych wa run -
kach sprze da ży kon su men ckiej oraz o zmia nie
Ko dek su Cy wil ne go (Dz. U. Nr 141, poz. 1176
z późn. zm.). Stro na poz wa na po ustnym zgło -
sze niu re kla ma cji w dniu 16.12.2005 r. usto sun -
ko wa ła się nie zwłocz nie do żą da nia po wód ki kon -
tak tu jąc ją z ser wi sem w ce lu usu nię cia uste rek,
na co po wód ka wy ra zi ła zgo dę. Rów nież po
otrzy ma niu od ku pu ją cej zgło sze nia re kla ma cyj -
ne go na piś mie z dnia 21.12.2005 r., w któ rym
po wód ka za żą da ła wy mia ny to wa ru na no wy poz -
wa ny usto sun ko wał się w ter mi nie prze wi dzia nym
w ust. 3 art. 8 (14 dni) do żą da nia ku pu ją cej.
Bio rąc pod uwa gę wy jaś nie nia stro ny poz wa nej
do ty czą ce try bu po stę po wa nia w przy pad ku rosz -
czeń kon su men tów z ty tu łu nie zgod no ści to wa ru
z umo wą i z ty tu łu gwa ran cji Sąd nie do strzegł
istot nych uchy bień.

Sąd stwier dził, że zgło szo na przez po wód kę
re kla ma cja by ła w peł ni za sad na, nie uza sad nia
to jed nak wy mia ny to wa ru na no wy. Art. 8 ust. 1
w/w usta wy do pusz cza moż li wość od mó wie nia
żą da niu wy mia ny to wa ru przez sprze daw cę, je że -
li wy ma ga ona z je go stro ny nad mier nych kosz -
tów. Zda niem Są du, w tym przy pad ku wy mia na
kuch ni na no wą wy ma ga od stro ny poz wa nej
nad mier nych kosz tów. W szcze gól no ści war tość
za ku pio ne go to wa ru jest wy so ka a ro dzaj i sto pień
stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści nie uspra wie dli -
wia wy mia ny ca łej kuch ni na no wą. Kuch nia wy -
ma ga je dy nie wy mia ny kil ku ele men tów.

O kosz tach po stę po wa nia Sąd Po lu bow ny
orzekł na pod sta wie § 9 Umo wy o zor ga ni zo wa niu
Sta łe go Po lu bow ne go Są du Kon su men ckie go
przy Wo je wódz kim In spek to rze In spek cji Han dlo -
wej w Lub li nie. Sąd po sta no wił zwró cić obu stro -
nom część za li czki w kwo cie 46,25 zł (czter dzie ści
sześć zło tych dwa dzie ścia pięć gro szy) wpła co nej
na po czet wy na gro dze nia rze czoz naw cy.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze na le ża ło orzec jak
w sen ten cji.                                               n
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w wy so ko ści 2.500 zł, tak więc za war cie
umo wy i wska za nie, że li mit de be to wy zo stał
okre ślo ny na 14.500 zł sta no wi ło pod wyż sze -
nie wcześ niej sze go li mi tu, co uza sad nia ło po -
bra nie przez Bank op ła ty za pod wyż sze nie li -
mi tu w sal dzie de be to wym. 

Ar bi ter usta lił i zwa żył, co na stę pu je:

Zgło szo ne rosz cze nie jest uza sad nio ne. 
Na wstę pie roz wa żań przy wo łać na le ży

prze pis art. 353 kc, któ ry sta tu u je za sa dę
swo bo dy kon trak to wa nia, we dług któ rej stro -
ny za wie ra ją ce umo wę mo gą uło żyć sto su nek
praw ny we dług swe go uzna nia, by le by je go
treść lub cel nie sprze ci wia ły się wła ści wo ści
(na tu rze) sto sun ku, usta wie ani za sa dom
współ ży cia spo łecz ne go. Je śli więc stro ny
umo wy okre ślą swo je wza jem ne pra wa i obo -
wiąz ki, zo bo wią za ne są do ich wy ko na nia
z na le ży tą sta ran no ścią. Z ko lei prze słan ka mi
od po wie dzial no ści kon trak to wej (umow nej)
za nie wy ko na nie lub nie na le ży te wy ko na nie
umo wy (art. 471 kc), któ re mu szą wy stą pić
łącz nie są na stę pu ją ce oko licz no ści: 
1. ist nie nie waż ne go zo bo wią za nia;
2. nie wy ko na nie lub nie na le ży te wy ko na nie
zo bo wią za nia;
3. wi na;
4. po wsta nie szko dy;
5. zwią zek przy czy no wy mię dzy za wi nio nym
za cho wa niem spraw cy szko dy, a po wsta łą
szko dą. 

Obo wią zek wy ka za nia po wyż szych oko -
licz no ści cią ży na wie rzy cie lu – Wnio sko daw -
cy (art. 6 kc), któ ry w oce nie Ar bi tra wy ka -
zał ist nie nie prze sła nek z p. 2–5. 

Bez spor nym jest, iż w dniu 12 lip ca 2006
ro ku stro ny za war ły umo wę nr 1111 o li mit
w sal dzie de be to wym oraz, że w tym sa mym
dniu Bank po brał kwo tę sta no wią cą 2%
przy zna ne go li mi tu w sal dzie de be to wym.
W dniu 13 lu te go 2007 ro ku Bank po now -
nie po brał op ła tę w wy so ko ści 240 zł sta no -
wią cą 2% przy zna ne go li mi tu, któ ra – zda -
niem Wnio sko daw cy – zo sta ła po bra na 
nie na leż nie, po nie waż op ła ta za po sia da nie
li mi tu w sal dzie de be to wym jest op ła tą rocz -
ną, zgod nie z Wy cią giem z Ta ry fy op łat
i pro wi zji – Li mit w sal dzie de be to wym, sta -
no wią cym za łącz nik nr 2 do umo wy o li mit
w sal dzie de be to wym, a ta ka rocz na op ła ta
zo sta ła przez Bank po bra na w dniu 

ORZE CZE NIE
AR BI TRA 

BAN KO WE GO

Dnia 12 li sto pa da 2007 ro ku

Ar bi ter Ban ko wy przy Związ ku Ban ków 
Pol skich
po roz poz na niu w dniu 12 li sto pa da 2007 r.
w War sza wie
na po sie dze niu nie jaw nym
spra wy z wnio sku W.B.
prze ciw ko Ban ko wi 
o za pła tę 240 zł 

1. za są dza od Ban ku na rzecz Wnio sko daw -
cy kwo tę 240 (dwie ście czter dzie ści) zł 
wraz z usta wo wy mi od set ka mi 
od dnia 13 lu te go 2007 ro ku do dnia za -
pła ty oraz kwo tę 50 (pięć dzie siąt) zł 
z ty tu łu zwro tu op ła ty ar bi tra żo wej;

2. za są dza od Ban ku na rzecz Biu ra Ar bi tra
Ban ko we go kwo tę 30 (trzy dzie ści) zł z ty tu -
łu zwro tu kosz tów po stę po wa nia ar bi tra żo -
we go.

Uza sad nie nie:

Wnio sko daw ca W.B wniósł o za są dze nie
od Ban ku kwo ty 240 zł z ty tu łu zwro tu nie -
na leż nie po bra nej przez Bank, w dniu 13 lu -
te go 2007 ro ku, op ła ty za po sia da nie li mi tu
w sal dzie de be to wym. Zda niem Wnio sko -
daw cy, Bank po brał już rocz ną op ła tę za po -
sia da nie li mi tu w sal dzie de be to wym w dniu
12 lip ca 2006 ro ku tj. w dniu za war cia umo -
wy o li mit w sal dzie de be to wym, tak więc ko -
lej na rocz na op ła ta nie po win na być po bra na
po raz ko lej ny w lu tym 2007 ro ku. 

Bank wniósł o od da le nie wnio sku w ca ło -
ści i wska zał, iż w dniu 12 lip ca 2006 ro ku
po brał od Wnio sko daw cy op ła tę za pod wyż -
sze nie li mi tu w sal dzie de be to wym, zaś spor -
na op ła ta zo sta ła po bra na za po sia da nie li mi -
tu w sal dzie e be to wym. Zda niem Ban ku,
przed za war ciem umo wy o li mit w sal dzie de -
be to wym z dnia 12 lip ca 2006 ro ku, Wnio -
sko daw ca po sia dał w Ban ku li mit de be to wy
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12 lip ca 2006 ro ku. Zda niem Ban ku,
w dniu 12 lip ca 2006 ro ku zo sta ła po bra na
op ła ta za pod wyż sze nie li mi tu w sal dzie de -
be to wym (jed no ra zo wa dla każ de go pod wyż -
sze nia li mi tu, nie za leż na od op ła ty rocz nej za
po sia da nie li mi tu), zaś w dniu 13 lu te go
2007 ro ku Bank po brał rocz ną op ła tę za po -
sia da nie li mi tu w sal dzie de be to wym. 

Dla roz strzy gnię cia isto ty spo ru ko niecz ne
by ło za tem usta le nie, czy Bank pra wi dło wo 
tj. zgod nie z umo wą po brał od Wnio sko daw -
cy w dniu 13 lu te go 2007 ro ku op ła tę.

Na wstę pie roz wa żań wska zać na le ży, iż
z ana li zy po sta no wień umo wy z dnia 12 lip -
ca 2006 ro ku nr 1111 o li mit w sal dzie de be -
to wym wy ni ka, że zo sta ła ona za war ta ja ko
nie za leż na umo wa kre u ją ca po mię dzy jej
stro na mi no wy sto su nek zo bo wią za nio wy,
nie po wią za ny z żad ny mi wcześ niej szy mi sto -
sun ka mi praw ny mi do ty czą cy mi ja kich kol -
wiek wcześ niej szych li mi tów kre dy to wych
Wnio sko daw cy w Ban ku. Przed mio to wa
umo wa nie sta no wi anek su do ja kiej kol wiek
wcześ niej za war tej umo wy o li mit de be to wy,
ani też w żad nym miej scu nie od no si się do
fak tu po sia da nia przez Wnio sko daw cę
wcześ niej szych li mi tów de be to wych w Ban -
ku. W związ ku z po wyż szym na le ża ło uznać,
iż Wnio sko daw ca bę dą cy kon su men tem i za -
wie ra jąc w dniu 12 lip ca 2006 ro ku umo wę
z Ban kiem, miał pra wo opie rać się wy łącz nie
na jej brzmie niu, z któ re go wy raź nie wy ni ka,
iż „Bank udzie la […] li mi tu w sal dzie de be -
to wym w ra chun ku […] do wy ko rzy sta nia
w for mie li nii od na wial nej, z moż li wo ścią
wie lo krot ne go za dłu ża nia się i spła ty w ra -
mach przy zna ne go li mi tu do wy so ko ści
14.500,00 zł […] na czas nie o kre ślo ny…”.
Przy ję te przez skar żą ce go do mnie ma nie, iż
je go po przed ni li mit wy gasł w dniu za war cia
przed mio to wej umo wy na le ży uznać za słusz -
ne, tym bar dziej, że w żad nym z po sta no wień
przed mio to wej umo wy nie ma prze pi sów mó -
wią cych np. o zwię ksze niu do tych cza so we go
li mi tu czy też zmia nie je go wa run ków. Umo -
wy za wie ra ne po mię dzy przed się bior ca mi –
w tym przy pad ku Ban kiem bę dą cym pro fe -

sjo na li stą w swo je dzie dzi nie, a kon su men ta -
mi mu szą za wie rać jas ne sfor mu ło wa nia,
a ich za pi sy nie mo gą być in ter pre to wa ne roz -
sze rza ją co (tym bar dziej, kie dy brak jest
w da nym za kre sie ja kich kol wiek za pi sów) na
nie ko rzyść kon su men ta. Bank, ja ko pro fe sjo -

na li sta po wi nien jas no, w spo sób nie bu dzą cy
żad nych wąt pli wo ści for mu ło wać i skła dać
swo je oświad cze nia wo li, zaś po sta no wie nia
umo wy o li mit w sal dzie de be to wym win ny
być od czy ty wa ne i in ter pre to wa ne wprost, nie
po zo sta wia jąc w tym za kre sie moż li wo ści
wpro wa dza nia nie ko rzyst nych in ter pre ta cji
na rzecz kon su men ta. Spor na umo wa jas no
okre śli ła, iż Bank udzie lił Wnio sko daw cy li -
mi tu w sal dzie de be to wym, dla te go też Bank
miał pra wo po bra nia od nie go kwo ty 240 zł
z ty tu łu rocz nej op ła ty za po sia da nie li mi tu
w sal dzie de be to wym (pkt. 1.1 Wy cią gu
z Ta ry fy op łat i pro wi zji – Li mit w sal dzie
de be to wym), a ko lej na op ła ta – z dnia 13 lu -
te go 2007 ro ku zo sta ła po bra na przez Bank
nie na leż nie, wo bec cze go po win na zo stać
zwró co na Wnio sko daw cy wraz z usta wo wy -
mi od set ka mi od dnia 13.02.2007 r. do dnia
za pła ty. 

Na mar gi ne sie na le ży do dać, iż Bank,
udzie la jąc od po wie dzi na py ta nie Ar bi tra
Ban ko we go, wska zał, iż „po przed nia od
skar żo nej op ła ta za po sia da nie li mi tu zo sta ła
po bra na w dniu 12.07.2007 r.” tj. przed
upły wem ro ku. Tak więc Bank nie miał pra -
wa do po bie ra nia od Wnio sko daw cy ko lej nej
op ła ty za po sia da nie li mi tu w sal dzie przed
upły wem ro ku, sko ro przed mio to wa op ła ta za
po sia da nie li mi tu w sal dzie jest op ła tą rocz ną
(zgod nie z pkt. 1.1 Wy cią gu z Ta ry fy op łat
i pro wi zji – Li mit w sal dzie de be to wym).

Oce nia jąc za tem dzia ła nie Ban ku wo bec
Wnio sko daw cy i za kła da jąc, że sta ran ność je -
go dzia ła nia z uwa gi na pro wa dze nie prze zeń
pro fe sjo nal nej dzia łal no ści gos po dar czej,
przyj mu je po stać szcze gól nej sta ran no ści
(art. 355 § 2 kc) stwier dzić na le ży, że Bank
nie do ło żył na le ży tej sta ran no ści po bie ra jąc
od Wnio sko daw cy op ła tę w dniu
13.02.2007 r.

Wo bec po wyż sze go, uzna jąc zgło szo ne
rosz cze nie za za sad ne, Ar bi ter Ban ko wy
orzekł, jak w p. 1, a na pod sta wie § 20 ust.
2 p. 4 w zw. z § 22 i § 23 ust. 1 i 2 Re gu -
la mi nu Ban ko we go Ar bi tra żu Kon su men -
ckie go, Ar bi ter orzekł o kosz tach po stę po wa -
nia (p. 1 i 2).

n
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25 cze 07 

Sygn. akt
XVII AmC
74/07

Sąd Okręgowy w
Warszawie – Sąd
Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Powód: Prezes
Urzędu Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Pozwany: Sopockie
Towarzystwo
Ubezpieczeń Ergo
Hestia S.A. w
Sopocie

„W ra zie wy po wie dze nia lub od -
stą pie nia od umo wy skład ka za
nie wy ko rzy sta ny okres ubez pie -
cze nia pod le ga zwro to wi tyl ko
wte dy, gdy w okre sie ubez pie cze -
nia nie wy stą pi ła szko da, za któ rą
Ubez pie czy ciel wy pła cił lub zo bo -
wią za ny jest do wy pła ce nia od -
szko do wa nia lub świad cze nia”

3 wrz 07
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Pozwany: Sopockie
Towarzystwo
Ubezpieczeń Ergo
Hestia S.A. 
w Sopocie

„W razie wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy składka za
niewykorzystany okres
ubezpieczenia podlega zwrotowi
tylko wtedy, gdy w okresie
ubezpieczenia nie wystąpiła
szkoda, za którą Ubezpieczyciel
wypłacił lub zobowiązany jest do
wypłacenia odszkodowania”

3 wrz 07
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składka za niewykorzystany okres
ubezpieczenia podlega zwrotowi
tylko wtedy, gdy w okresie
ubezpieczenia nie wystąpiła
szkoda, za którą Ubezpieczyciel
wypłacił odszkodowania lub jest
zobowiązany do jego wypłacenia”
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„W razie odstąpienia od umowy
składka za niewykorzystany okres
ubezpieczenia podlega zwrotowi
tylko wtedy, gdy w okresie
ubezpieczenia nie wystąpiła
szkoda, za którą Ubezpieczyciel
wypłacił odszkodowanie lub jest
zobowiązany do jego
wypłacenia „Ubezpieczyciel
wypłacił odszkodowanie lub jest
zobowiązany do jego wypłacenia”
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„Zwrot składki za niewykorzystany
okres
ubezpieczenia nastąpi po
potrąceniu kosztów
manipulacyjnych w wysokości 20%
zwracanej składki”

3 wrz 07

LLpp..  
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Wzorce umów uznane za niedozwolone

Rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone

Wzorce umów uznane za niedozwolone

1243 25 cze 07 

Sygn. akt
XVII AmC
74/07

Sąd Okręgowy w
Warszawie – Sąd
Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Powód: Prezes
Urzędu Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Pozwany: Sopockie
Towarzystwo
Ubezpieczeń Ergo
Hestia S.A. w
Sopocie

3 wrz 07

1244 25 cze 07 

Sygn. akt
XVII AmC
74/07

Sąd Okręgowy w
Warszawie – Sąd
Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Powód: Prezes
Urzędu Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Pozwany: Sopockie
Towarzystwo
Ubezpieczeń Ergo
Hestia S.A. w
Sopocie

„Jeżeli została udzielona zniżka
składki z tytułu
zastosowania zabezpieczeń
antywłamaniowych, 
a zabezpieczenie to w momencie
powstania szkody (…)
nie zadziałało (…), Ubezpieczyciel
może zmniejszyć
odszkodowanie o procent
udzielonej zniżki”

1245 20 lut 07 

Sygn. akt
XVII AmC
50/06

Sąd Okręgowy w
Warszawie 
– Sąd Ochrony
Konkurencji 
i Konsumentów

Powód: Prezes
Urzędu Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Pozwany: Biuro
Podróżników
„Flugo” Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

1246 20 lut 07 

Sygn. akt
XVII AmC
50/06

Sąd Okręgowy w
Warszawie 
– Sąd Ochrony
Konkurencji 
i Konsumentów

Powód: Prezes
Urzędu Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Pozwany: Biuro
Podróżników
„Flugo” Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

„Jeżeli uczestnik zrezygnuje
z udziału w imprezie z innych
przyczyn niż określone w pkt 4,
organizator potrąci z wpłaty
uczestnika następujące kwoty
stanowiące równowartość kosztów
poniesionych w związku
z dokonanymi już przygotowaniami
imprezy turystycznej: – opłatę
manipulacyjną w wysokości 250
PLN – w razie rezygnacji na więcej
niż 35 dni przed rozpoczęciem
imprezy, – 50% ceny imprezy –
w razie  rezygnacji na 35-15 dni

przed rozpoczęciem imprezy, –75%
ceny imprezy – w razie rezygnacji
na 14-8 dni przed rozpoczęciem
imprezy, – 90% ceny imprezy – w
razie rezygnacji w terminie krótszym
niż 8 dni przed rozpoczęciem
imprezy. Organizator może dokonać
potrącenia, o którym mowa bez
względu na termin zawarcia
umowy”

„Uczestnik może zgłosić
Organizatorowi reklamacje
niezwłocznie po stwierdzeniu
niewłaściwego
wykonania usług w formie
pisemnej, nie poniżej niż 14
dni od dnia zakończenia imprezy
i pod warunkiem ich
wcześniejszego zgłoszenia pilotowi
w trakcie imprezy
turystycznej”

3 wrz 07

3 wrz 07

3 wrz 07

1247 04 sie 04 

Sygn. akt
XVII AmC
46/03

Sąd Okręgowy w
Warszawie 
– Sąd Ochrony
Konkurencji 
i Konsumentów

Powód: Prezes
Urzędu Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Pozwany:
„Profesja” Centrum
Kształcenia Kadr
Sp. z o.o. w Łodzi

„Nałożenie kary za zwłokę
w dokonywaniu opłat
następuje w sytuacji przekraczania
określonych w par.
4 p. 2 terminach; wysokość
naliczonych odsetek
odpowiada wysokości 1,00 PLN za
każdy dzień
zwłoki”

3 wrz 07

„Zwrot składki za nie wykorzystany
okres
ubezpieczenia nastąpi po
potrąceniu kosztów
manipulacyjnych w wysokości 20%
zwracanej składki”
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Kon su ment na świe cie

W dniach 29 paź dzier ni ka – 1 li sto pa da 2007
ro ku w Syd ney od był się osiem na sty Świa to wy Kon -
gres Con su mers In ter na tio nal (CI). Pod czas Kon -
gre su or ga ni za cje kon su men ckie ze 150 kra jów dys -
ku to wa ły nad od po wie dzial no ścią kor po ra cji wo bec
kon su men tów w czte rech ob sza rach te ma tycz nych:
zrów no wa żo na kon sum pcja, mar ke ting, kre dyt i za -
dłu że nie, ży wie nie i prob le ma ty ka oty ło ści.

Po ni żej pre zen tu je my dwie ini cja ty wy Con su -
mers In ter na tio nal: kam pa nię po świę co ną nie e tycz -
nym dzia ła niom kon cer nów far ma ce u tycz nych oraz
Na gro dy za Naj gor szy Pro dukt, przy zna ne po raz
pier wszy w trak cie Kon gre su. 

Kam pa nia „Przed aw ko wa nie mar ke tin gu”
W trak cie Kon gre su za pre zen to wa no naj no wszy

ra port Con su mers In ter na tio nal „Le ki, le ka rze
i obia dy” („Drugs, do ctors and din ners”), oma wia -
ją cy, w ja ki spo sób czo ło wi świa to wi pro du cen ci le -
ków usi łu ją zre kom pen so wać so bie ma le ją ce zy ski
ze sprze da ży w kra jach roz wi nię tych po przez ubie -
ga nie się o przy chyl ność i wpły wa nie na de cy zje
pra cow ni ków służ by zdro wia w kra jach roz wi ja ją -
cych się (mię dzy in ny mi w Ma le zji, In diach, Pa ki -
sta nie, Gha nie).

Jak wy ni ka z prze pro wa dzo ne go przez CI ba da -
nia, kon cer ny far ma ce u tycz ne ofe ru ją le ka rzom
w pre zen cie urzą dze nia kli ma ty za cyj ne, lap to py,
człon ko stwo w róż ne go ro dza ju klu bach, za gra nicz -
ne kon fe ren cje w pię ciog wiazd ko wych ho te lach, no -
we sa mo cho dy oraz op ła ty za czes ne dla dzie ci.

W jed nym z oma wia nych w ra por cie przy pad ków
pe wien ma le zyj ski le karz w cią gu pię ciu ty god ni po -
świę cił 17 go dzin swo je go cza su pra cy na kon tak ty
z przed sta wi cie la mi firm far ma ce u tycz nych. Le karz
otrzy mał w tym cza sie po nad 70 ma te ria łów pro mo -
cyj nych od pro du cen tów le ków.

Mię dzy na ro do we ba da nie ujaw nia rów nież, jak
gi gan ty far ma ce u tycz ne ta kie jak GSK, No var tis,
Ro che i Wy eth wy ko rzy stu ją sła be re gu la cje w kra -
jach roz wi nię tych re kla mu jąc się pod czas kon fe ren -
cji or ga ni zo wa nych w ra mach tzw. kształ ce nia usta -
wicz ne go le ka rzy (ang. Con ti nu ed Me di cal Edu ca -
tion – CME), pro mu jąc nie wła ści we za ży wa nie le -
ków i po mi ja jąc in for ma cje o efek tach ubocz nych
w re kla mach umiesz cza nych w pe rio dy kach me -
dycz nych. Ta kie prak ty ki mo gą mieć groź ne kon -
sek wen cje dla zdro wia pa cjen tów – jak wy ni ka
z prze pro wa dzo ne go przez rząd bry tyj ski ba da nia,
po ło wa le ków w kra jach roz wi nię tych jest nie wła ści -
wie prze pi sy wa na lub sprze da wa na.

Zda niem CI „prze mysł far ma ce u tycz ny po strze ga
kra je roz wi ja ją ce się ja ko szan sę na try lio ny do la rów
zy sku w cią gu naj bliż szych 40 lat. Sła ba re gu la cja
tych ryn ków spra wia, że są one ła twym ce lem dla
tech nik mar ke tin go wych mię dzy na ro do wych kon cer -
nów, ale wy dat ki kon su men tów na le ki w tych kra -
jach mo gą być mar no tra wio ne po przez nie ra cjo nal ne

sto so wa nie me dy ka men tów. Con su mers In ter na tio -
nal jest zda nia, że naj lep szym spo so bem za pew nie -
nia, by pa cjen ci w kra jach roz wi nię tych by li ra cjo nal -
nie, bez stron nie trak to wa ni, jest wpro wa dze nie
przez rzą dy i prze mysł far ma ce u tycz ny cał ko wi te go
za ka zu prze ka zy wa nia le ka rzom pre zen tów.”

Ra port jest czę ścią pro wa dzo nej przez Con su -
mers In ter na tio nal kam pa nii prze ciw ko nie ra cjo nal -
ne mu za ży wa niu le ków. Kam pa nia „Przed aw ko wa -
nie mar ke tin gu” ma na ce lu wpro wa dze nie za ka zu
ob da ro wy wa nia le ka rzy pre zen ta mi, zwię ksze nie
przej rzy sto ści w fi nan so wa niu sto wa rzy szeń pa cjen -
tów oraz wspie ra nie nie za leż nej in for ma cji o opie ce
zdro wot nej (wię cej in for ma cji na ofi cjal nej stro nie
kam pa nii www.mar ke tin go ver do se.org). 

La u re a ci Mię dzy na ro do wej Na gro dy 
na Naj gor szy Pro dukt 

W trak cie Kon gre su przy zna no po nad to po raz
pier wszy „na gro dy” za naj gor szy pro dukt (In ter na -
tio nal Bad Pro duct Awards). Ce lem tej ini cja ty wy
by ło zwró ce nie uwa gi na prob lem nie od po wie dzial -
no ści kor po ra cyj nej i nad u ży wa nia za u fa nia kon su -
men tów przez mię dzy na ro do we kon cer ny.

Te go rocz ni „zwy cięz cy”, to:
Co ca-Co la – za kon ty nu o wa nie dzia łań mar ke -

tin go wych do ty czą cych wo dy Da sa ni, mi mo ujaw -
nie nia, że po cho dzi ona z tych sa mych źró deł, co
zwy kła wo da z kra nu.

Co ca-Co la jest bez wąt pie nia jed ną z naj le piej
roz poz na wa nych i uzna nych ma rek na świe cie, ale
na wet ta fir ma po su nę ła swo je dzia ła nia mar ke tin -
go we do gra nic ab sur du re kla mu jąc wo dę bu tel ko -
wa ną Da sa ni.

W 2004 ro ku Co ca-Co la zo sta ła zmu szo na do
wy co fa nia wo dy Da sa ni z ob ro tu w Wiel kiej Bry ta -
nii, gdy oka za ło się, że wo da po cho dzi z tych sa -
mych źró deł, co wo da z kra nu. W re zul ta cie pro -
dukt nie zo stał ni gdy wpro wa dzo ny na ry nek nie -
miec ki i fran cu ski. Jed nak sprze daż wo dy Da sa ni
na dal roś nie w Sta nach Zjed no czo nych, wo da jest
po nad to sil nie pro mo wa na w Bra zy lii, Ar gen ty nie,
Chi le, Mek sy ku i kil ku in nych kra jach Ame ry ki Po -
łud nio wej.

Co ca-Co la przy zna je, że Da sa ni nie jest wo dą źró -
dla ną i że po cho dzi z lo kal nych zbior ni ków do star -
cza ją cych wo dę do in sta la cji w do mach. Jed nak ana -
li zu jąc opa ko wa nie pro duk tu i in ne dzia ła nia mar ke -
tin go we fir my, moż na wy snuć od mien ne wnio ski.

Ma te ria ły pro mo cyj ne Da sa ni ob fi tu ją w sfor mu -
ło wa nia ta kie, jak „fil tro wa na dla uzy ska nia czy sto -
ści, z wy ko rzy sta niem naj no wo cześ niej szych pro ce -
sów tech no lo gicz nych” lub „wzbo ga co na spe cjal -
nym ze sta wem mi ne ra łów za pew nia ją cych czy sty,
świe ży smak”. To, cze go w ma te ria łach pro mo cyj -
nych nie znaj dzie my, to in for ma cja, że Da sa ni po -
cho dzi z tych sa mych lo kal nych zbior ni ków, co wo -
da kra no wa.

Świa to wy Kon gres Con su mers In ter na tio nal
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Dzia ła nia fir my nie są nie le gal ne, jed nak re kla my
su ge ru ją ce, że bu tel ko wa na wo da Da sa ni jest du żo
lep sza od zwy kłej „kra nów ki” wpro wa dza ją w błąd.
Co ca-Co la na le wa do bu te lek po pro stu po wszech nie
do stęp ną wo dę, a na stęp nie ka że kon su men tom pła -
cić do dat ko wo za pro dukt, któ ry pły nie z ich kra nów.

Zda niem CI „zrów no wa żo ny do stęp do za so bów
ta kich, jak wo da, jest pod sta wo wym pra wem kon su -
men tów. Bu tel ku jąc, a na stęp nie sprze da jąc nam
po now nie ten uni wersalny su ro wiec, kor po ra cje ta -
kie jak Co ca-Co la stwo rzy ły prze mysł wart 100 mi -
liar dów do la rów w cza sie, gdy mi liard lu dzi na
świe cie nie ma do stę pu do wo dy zdat nej do pi cia.
Od no sze nie ko rzy ści fi nan so wych z wy ko rzy sty wa -
nia co raz bar dziej wraż li wych za so bów wod nych
jest nie od po wie dzial ne i sta no wi po gwał ce nie pod -
sta wo wych praw kon su men tów.”

Kel logg’s – za wy ko rzy sty wa nie po sta ci z kre -
skó wek w re kla mach i sprze daż wią za ną adre so wa -
ną do dzie ci, po mi mo wy so kiej za war to ści cu kru
i so li w pro duk tach fir my.

Płat ki śnia da nio we Kel logg’s są zna ne na ca łym
świe cie. W 2006 ro ku war tość net to świa to wej
sprze da ży pro duk tów Kel logg’s wy nio sła 10,9 mi -
liar da do la rów, a fir ma na re kla mę prze zna czy ła
916 mi lio nów do la rów.

Klu czem do suk ce su fir my Kel logg’s jest wy ko -
rzy sty wa nie naj bar dziej upor czy wych i prze ko nu ją -
cych tech nik mar ke tin go wych w sto sun ku do dzie ci.
Nie daw no fir ma ujaw ni ła na ła mach The New York
Ti mes, że 27% bu dże tu ame ry kań skie go od dzia łu
Kel logg’s na re kla mę zo sta ło prze zna czo ne na pro -
mo cję pro duk tów adre so wa ną do dzie ci w wie ku po -
ni żej 12 lat.

Prob le mem nie jest jed nak to, jak Kel logg’s
wpro wa dza swo je pro duk ty na ry nek, lecz co wpro -
wa dza na ry nek. Kel logg’s jest jed nym z wie lu mię -
dzy na ro do wych pro du cen tów żyw no ści, któ rzy za -
ra bia ją na sprze da ży ar ty ku łów spo żyw czych o wy -
so kiej za war to ści tłusz czu, cu kru i/lub so li. W ob li -
czu za gro że nia pro ce sem są do wym w USA Kel -
logg’s zde cy do wał się zmie nić czę ścio wo swo je
prak ty ki mar ke tin go we, zda niem CI fir ma ro bi jed -
nak w tym kie run ku zbyt ma ło i dzia ła zbyt wol no:
„CI jest za an ga żo wa ne w dzia ła nia ma ją ce na ce lu
za prze sta nie mar ke tin gu tzw. je dze nia śmie cio we go
(ang. junk fo od) w od nie sie niu do dzie ci. Wraz
z na szy mi człon ka mi pro wa dzi my kam pa nię na
rzecz wpro wa dze nia mię dzy na ro do wych re stryk cji
do ty czą cych mar ke tin gu adre so wa ne go do osób
w wie ku po ni żej 16 lat, aby dać na szym dzie ciom
moż li wość zdro we go star tu ży cio we go”.

Mat tel – za utrud nia nie śledz twa pro wa dzo ne -
go prze ciw ko fir mie w Sta nach Zjed no czo nych
i uni kanie peł nej od po wie dzial no ści za wy co fa nie
po nad 21 mi lio nów sztuk swo ich pro duk tów ze
świa to we go ryn ku.

W 2007 ro ku Mat tel wy co fał z ryn ku po nad 21
mi lio nów sztuk za ba wek, z po wo du błę dów w ich
za pro jek to wa niu (czę ści za ba wek od ry wa ły się
i mog ły zo stać po łknię te przez dzie ci) i za war to ści
tru ją ce go oło wiu w far bie któ rą po ma lo wa no za baw -
ki. Ro bert Ec kert, Dy rek tor Ge ne ral ny Mat tel zo -
stał oskar żo ny o utrud nia nie śledz twa do ty czą ce go

bez pie czeń stwa pro duk tów kon cer nu, mię dzy in ny -
mi po przez unie moż li wia nie do stę pu do fa bryk fir -
my oraz za ka za nie klu czo wym pra cow ni kom fir my
roz mów z oso ba mi pro wa dzą cy mi śledz two.

Po cząt ko wo kie row nic two fir my zrzu ca ło wi nę na
chiń skie fa bry ki, we wrześ niu 2007 ro ku kon cern
przy znał jed nak, że nie któ re uster ki by ły wy ni kiem
błę dów w pro jek to wa niu i że Mat tel po no si za to
od po wie dzial ność. Nie dłu go po tem fir ma stwier dzi -
ła, że jej prze pro si ny zo sta ły „nie wła ści wie zro zu -
mia ne” i że Mat tel po no si od po wie dzial ność je dy -
nie za oko ło 11 mi lio nów z cał ko wi tej par tii 21 mi -
lio nów wy co fa nych za ba wek.

Zda niem CI „ jest to kla sycz ny przy pa dek uni -
kania od po wie dzial no ści i prze rzu ca nia wi ny w ska -
li glo bal nej. Nie za leż nie od te go, kto jest win ny,
bez pie czeń stwo kon su men tów zo sta ło za gro żo ne
i to właś nie, a nie po ka zy wa nie pal cem, po win no
być przed mio tem za in te re so wa nia fir my Mat tel.”

Głów ną „na gro dę” zdo by ła ja poń ska fir ma Ta -
ke da Phar ma ce u ti cals za wy ko rzy sty wa nie nie -
do sko na ło ści ame ry kań skie go pra wa i re kla mo wa nie
pi gu łek na sen nych dla dzie ci, po mi mo ostrze żeń
o ich szko dli wym wpły wie dla zdro wia.

We wrześ niu 2006 ro ku ame ry kań ski od dział
kon cer nu Ta ke da Phar ma ce u ti cals przy go to wał
kam pa nię re kla mo wą le ku na sen ne go Ro ze rem.
By ła to tzw. re kla ma „przy po mi na ją ca”, któ ra
zgod nie z ame ry kań skim pra wem mo że być sto so -
wa na w ce lu przy po mi na nia kon su men tom o ko -
niecz no ści za ży wa nia le ków.

Emi sja re kla my w USA na stą pi ła wraz z roz po -
czę ciem ro ku szkol ne go i po ka zy wa ła ob ra zy dzie ci,
tab lic szkol nych, pod ręcz ni ków i szkol ne go au to bu -
su. To wa rzy szą cy ob ra zom głos lek to ra mó wił:
„Ro ze rem pra gnie przy pom nieć wam, że czas wró -
cić do szko ły. Za py taj dziś swo je go le ka rza, czy Ro -
ze rem jest dla cie bie od po wied ni.”

Cel prze ka zu wy da je się jas ny – na kło nie nie ro -
dzi ców do za ku pu pi gu łek na sen nych dla swo ich
dzie ci, by po móc im prze trwać stre su ją cy okres roz -
po czę cia ro ku szkol ne go.

Re kla ma nie wspo mi na ła o po waż nych skut kach
ubocz nych sto so wa nia le ku, łącz nie z de pre sją i my -
śla mi sa mo bój czy mi. Or ga ni za cja Con su mers In ter -
na tio nal skry ty ko wa ła fakt adre so wa nia tak po ten -
cjal nie nie bez piecz ne go le ku do dzie ci, jak rów nież
dzia ła nia pod ję te w tej spra wie przez Agen cję ds.
Żyw no ści i Le ków (FDA) – ame ry kań ski urząd re -
gu lu ją cy prak ty ki firm far ma ce u tycz nych. Agen cja
do pie ro po sze ściu mie sią cach za ka za ła emi sji re -
klam i nie wy cią gnę ła wo bec fir my Ta ke da żad nych
kon sek wen cji fi nan so wych. 

Zda niem CI „ta spra wa po ka zu je, jak da le ko
kon cer ny far ma ce u tycz ne mo gą się po su nąć, by
zwię kszyć sprze daż swo ich pro duk tów, jak re kla ma
adre so wa na bez poś red nio do kon su men ta mo że
pro mo wać nie ra cjo nal ne uży wa nie le ków oraz jak
sła be pra wo mo że uła twiać nie od po wie dzial ne za -
cho wa nie firm.”

Wię cej in for ma cji na te mat Świa to we go Kon gre -
su Con su mers In ter na tio nal na stro nie www.con -
su mer sin ter na tio nal.org

n

Kon su ment na świe cie
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Ra port SKP

Ry nek po czto wy
Pra wie po ło wa skarg zgła sza nych przez kon su -

men tów za po śred nic twem In fo li nii Kon su men ckiej
do ty czy za gi nię cia prze sy łek po czto wych a po nad
26% skarg do ty czy opóź nień w ich do rę cza niu.
Z ba dań prze pro wa dza nych przez Urząd Ko mu ni -
ka cji Elek tro nicz nej (UKE) wy ni ka, że ter mi no -
wość do star cza nia prze sy łek przez Po cztę Pol ską
jest znacz nie niż sza od stan dar dów prze wi dzia nych
w dy rek ty wach eu ro pej skich.

Opóź nie nia w do rę cza niu prze sy łek utrud nia ją
kon su men tom ko mu ni ka cję nie tyl ko bez poś red nio,
wpły wa ją rów nież na po zy cję kon su men tów na in nych
ryn kach. Przy kła do wo, ra chun ki za usłu gi te le ko mu -
ni ka cyj ne i ener ge tycz ne czę sto do cho dzą do kon su -
men tów zbyt póź no, w efek cie kon su men ci nie ma ją
moż li wo ści do ko na nia op ła ty w wy zna czo nym ter mi -
nie i zmu sze ni są do pła ce nia od se tek za zwło kę.

Kon su men ci skar żą się po nad to na uszko dze nia
prze sy łek, kra dzież za war to ści lub na ru sze nie ta jem -
ni cy ko res pon den cji. Z kon tro li bez pie czeń stwa ob -
ro tu po czto we go prze pro wa dzo nej przez UKE
w 2006 ro ku wy ni ka, że kra dzie że za war to ści prze -
sy łek, w szcze gól no ści pa czek po czto wych zda rza ją
się czę sto. Bra ku je jed no li te go sy ste mu in for ma tycz -
ne go poz wa la ją ce go efek tyw nie śle dzić prze sył ki re -
je stro wa ne, od po wied nich pro ce dur w za kre sie do -
bo ru i szko le nia per so ne lu pra cu ją ce go bez poś red -
nio przy prze sył kach po czto wych oraz za bez pie czeń
tech nicz nych.

Ry nek ener ge tycz ny
Pra wie po ło wa ze zgła sza nych przez kon su men -

tów skarg do ty czą cych do staw ener gii ma zwią zek
z wa dli wym dzia ła niem licz ni ka. Naj czę ściej kon su -
men ci są w ta kich wy pad kach oskar ża ni o nie le gal -
ny po bór prą du (od dzia ły wa nie na licz nik ma gne -
sem neo dymowym). 

Czę sto za kład ener ge tycz ny, mi mo iż nie jest
w sta nie udo wod nić wi ny kon su men ta, za kła da, że

sko ro licz nik po sia dał błąd, to kon su ment mu siał na
nie go od dzia ły wać po lem ma gne tycz nym. Tym cza -
sem eks per ci wska zu ją, że na po wsta nie błę du
w licz ni ku wpływ mo że mieć każ de in ne po le elek -
tro ma gne tycz ne, wy two rzo ne przy kła do wo wsku tek
wy ła do wa nia atmo s fe rycz ne go lub wy so kiej tem pe -
ra tu ry. Po nad to, licz ni ki mu szą być co 15 lat le ga -
li zo wa ne przez Urząd Miar i Wag, a wie lu wy pad -
kach za kład ener ge tycz ny nie przed sta wia świa dec -
twa le ga li za cji, co mo że su ge ro wać błę dy w pra cy
licz ni ka wy ni ka ją ce z dłu gie go okre su je go użyt ko -
wa nia. 

Mi mo wie lu nie jas no ści zwią za nych z te go ty pu
spra wa mi, przy pad ki bu dzą ce wąt pli wo ści nie są
roz strzy ga ne na ko rzyść kon su men tów. Po nad to
przed się bior stwa wy mie rza ją naj wyż sze z moż li -
wych kar, pod czas gdy prze pi sy na ka zu ją wią zać
wy so kość ka ry z upraw do po dob nio ną wiel ko ścią
po bra nej nie le gal nie ener gii (bo wiem ry czał to we
ilo ści ener gii okre ślo ne w ta ry fie są wiel ko ścia mi
mak sy mal ny mi i po win ny być bra ne do okre śla nia
kar tyl ko w szcze gól nych przy pad kach).

Po nad to zda rza ły się przy pad ki po bie ra nia przez
za kła dy ener ge tycz ne nie u za sad nio nych op łat za la -
bo ra to ryj ne ba da nia licz ni ka. Na żą da nie kon su -
men ta za kład ener ge tycz ny po wi nien spraw dzić, czy
licz nik dzia ła pra wi dło wo. Kon su ment mu si za pła -
cić za ta kie ba da nie tyl ko wte dy, gdy nie wy kry je
ono nie pra wi dło wo ści w dzia ła niu ukła du po mia ro -
wo-roz li cze nio we go. Tym cza sem je den z za kła dów
ener ge tycz nych po bie rał op ła ty tak że wte dy, gdy nie
do szło na wet do ba dań la bo ra to ryj nych. Dzia ła nie
ta kie zo sta ło uzna ne przez Urząd Ochro ny Kon ku -
ren cji i Kon su men tów za na ru sze nie zbio ro wych in -
te re sów kon su men tów.

Jed no cześ nie, w przy pad ku oskar że nia kon su -
men ta o nie le gal ny po bór ener gii, ma on moż li wość
(w cią gu 30 dni od dnia otrzy ma nia wy ni ku ba da -
nia la bo ra to ryj ne go) zle cić wy ko na nie do dat ko we go
ba da nia licz ni ka, a przed się bior stwo ener ge tycz ne
mu si mu umoż li wić prze pro wa dze nie ta kiej ana li zy.
Tym cza sem do świad cze nia URE wska zu ją, że
przed się bior stwa na ogół nie in for mu ją kon su men -
tów o ta kiej moż li wo ści.

Dru gą gru pą skarg są skar gi na spo sób kal ku la cji
oraz wy so kość ra chun ków za ener gię i gaz, wy ni ka -
ją cą z przy czyn in nych, niż wa dli we dzia ła nie licz -
ni ka. Kon su men ci skar żą się mię dzy in ny mi na to,
iż za kład ener ge tycz ny na li cza pod wój nie op ła ty za
ten sam okres, ob li cza zu ży cie ener gii we dług wyż -
szej ta ry fy dla firm lub wzy wa do za pła ty ra chun ku
za okres, w któ rym kon su ment nie był już wła ści cie -
lem nie ru cho mo ści.

Na le ży za zna czyć, że część skarg mo że wy ni kać
z nie zro zu mie nia przez kon su men tów skom pli ko wa -
nej struk tu ry ra chun ku za ener gię. Na ra chun kach
umiesz cza na jest dwa ra zy in for ma cja o ilo ści po -
bra nej ener gii lub ga zu, gdyż w pier wszym przy pad -
ku na li cza na jest op ła ta za do star czo ną ener gię lub
gaz, a w dru gim skład nik zmien ny op ła ty prze sy ło -
wej. Ta ki spo sób prze ka zy wa nia in for ma cji na ra -

WW ppaaźź  ddzziieerr  nnii  kkuu  22000077  rroo  kkuu,,  bbaa  zzuu  jjąącc  nnaa  sskkaarr  ggaacchh  zzggłłaa  sszzaa  --
nnyycchh  nnaamm  pprrzzeezz  kkoonn  ssuu  mmeenn  ttóóww  zzaa  ppoo  śśrreedd  nniicc  ttwweemm  IInn  ffoo  llii  nniiii
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chun ku w po łą cze niu z fak tem, iż fak tu ry są wy sta -
wia ne na pod sta wie pro gnoz zu ży cia ener gii, po wo -
du je, że wie lu kon su men tom ra chun ki za ener gię
wy da ją się ma ło przej rzy ste i skom pli ko wa ne. 

Bar dzo czę sto pol scy kon su men ci zgła sza ją rów -
nież prob le my z ja ko ścią usług na ryn ku ener ge tycz -
nym. Z jed nej stro ny cho dzi o złą ja kość do star cza -
nej ener gii (wy so kość na pię cia w przy pad ku ener gii
elek trycz nej i za ni żo ne ciep ło spa la nia w przy pad ku
ga zu), z dru giej stro ny o przer wy w do sta wach ener -
gii.

Pa ra me try ja ko ścio we ga zu i ener gii elek trycz nej
są co praw da okre ślo ne w od po wied nich prze pi sach
wy ko naw czych do Pra wa ener ge tycz ne go, jed nak
w prak ty ce za kła dy ener ge tycz ne od ma wia ją udzie -
la nia kon su men tom re kom pen sa ty za po nie sio ne
stra ty. Tak, jak w przy pad ku oskar żeń o nie le gal ny
po bór prą du, je dy nym spo so bem do cho dze nia rosz -
czeń jest dla kon su men tów dro ga są do wa. Kon su -
ment mu si przy tym udo wod nić, że do star cza ny do
je go do mu prąd (gaz) nie speł nia okre ślo nych prze -
pi sa mi stan dar dów ja ko ścio wych, co jest nie zwy kle
trud ne, czę sto wręcz nie moż li we. 

Ry nek te le ko mu ni ka cyj ny
Kon su men ci ko rzy sta ją cy z te le fo nów sta cjo nar -

nych naj czę ściej skar żą się na prob le my zwią za ne
z ra chun ka mi za roz mo wy te le fo nicz ne, na ogół
kwe stio nu jąc wy so kość ra chun ków i nie pra wi dło we
na li cza nie kosz tów po łą czeń. Kon su men ci są ob cią -
ża ni op ła ta mi za roz mo wy, któ rych w rze czy wi sto ści
nie wy ko na li (np. nie by li wów czas abo nen ta mi da -
ne go ope ra to ra, bil lin gi nie wy ka zu ją żad nych do -
dat ko wych po łą czeń), po no szą rów nież kon sek wen -
cje za nied bań i prob le mów or ga ni za cyj nych ope ra -
to ra (np. ope ra tor przez po mył kę na li czył do dat ko -
wą op ła tę, pi sem nie przy znał się do wi ny, ale kil ka
mie się cy póź niej po now nie za żą dał ure gu lo wa nia
płat no ści).

Prob le my do ty czą rów nież op ła ca nia ra chun ków
w ter mi nie. W bar dzo wie lu wy pad kach ra chun ki za
roz mo wy te le fo nicz ne do cho dzą do kon su men tów
zbyt póź no, w efek cie kon su men ci nie ma ją moż li wo -
ści do ko na nia ter mi no wych płat no ści i są ob cią ża ni
kar ny mi od set ka mi. Ope ra to rzy te le ko mu ni ka cyj ni
w od po wie dzi na te za rzu ty obar cza ją wi ną Po cztę
Pol ską nie do star cza ją cą prze sy łek w ter mi nie.

Dru ga gru pa prob le mów kon su men ckich na tym
ryn ku do ty czy trud no ści przy od stą pie niu od umo -
wy z ope ra to rem te le ko mu ni ka cyj nym (po nad 27%
skarg). W wię kszo ści zgła sza nych przy pad ków kon -
su men ci, mi mo od stą pie nia od umo wy, na dal otrzy -
mu ją ra chun ki za prze pro wa dzo ne roz mo wy. Czę -
sto ta ki rze ko my dług jest prze ka zy wa ny przez ope -
ra to ra fir mie win dy ka cyj nej, co sta no wi do dat ko wy
czyn nik stre su ją cy.

Ope ra to rzy sta ra ją się nie do pu ścić do od stą pie -
nia od umo wy (przy kła do wo twier dząc, że nie
otrzy ma li po wia do mie nia o od stą pie niu od umo wy,
lub że otrzy ma li je zbyt póź no) lub też na kła da ją ka -

rę za od stą pie nie od umo wy, mi mo, że zo sta ło ono
do ko na ne w ter mi nie lub w na stęp stwie zmia ny re -
gu la mi nu przez ope ra to ra (usta wa Pra wo te le ko mu -
ni ka cyj ne do pusz cza ta ką moż li wość). W jed nym
przy pad ku ope ra tor uznał de cy zję kon su men ta, ale
za żą dał zwro tu eg zem pla rza umo wy.

Licz ba zgła sza nych skarg do ty czą cych te le fo nii
ko mór ko wej jest du żo mniej sza, niż 
w przy pad ku te le fo nii sta cjo nar nej. Kon su men ci
naj czę ściej na rze ka ją na ja kość usług, 
w szcze gól no ści zwią za ną z uszko dze nia mi na daj ni -
ków ope ra to rów i w kon sek wen cji z bra kiem za się -
gu. Dru ga gru pa skarg do ty czy ra chun ków za po łą -
cze nia te le fo nicz ne (za wy żo ne kwo ty ra chun ków,
nie wła ści we roz li cze nie ta ry fy, ra chun ki obej mu ją ce
okres, gdy kon su ment nie był jesz cze abo nen tem).

Prob le my z od stą pie niem od umo wy, cha rak te ry -
stycz ne dla ryn ku te le fo nii sta cjo nar nej, do ty czą
rów nież (choć w du żo mniej szym stop niu) użyt kow -
ni ków te le fo nów ko mór ko wych. Kon su men ci wy po -
wia da ją umo wę w ter mi nie lub w związ ku ze zmia -
ną re gu la mi nu przez ope ra to ra, a mi mo to ope ra tor
żą da ka ry lub nie uzna je od stą pie nia 
i na dal prze sy ła ra chun ki za roz mo wy.

Na ryn ku in ter ne to wym zde cy do wa nie naj czę -
ściej zgła sza nym prob le mem pol skich kon su men tów
by ło uzy ska nie do stę pu do In ter ne tu i uru cho mie nie
usłu gi. Pa ra dok sal nie czyn ni kiem ma ją cym istot ny
wpływ na licz bę skarg kon su men ckich był wzrost
kon ku ren cji na tym ryn ku. 

Naj wię kszy udział w ryn ku in ter ne to wym w Pol -
sce ma Te le ko mu ni ka cja Pol ska SA, któ ra ofe ru je
usłu gę Neo strada po le ga ją cą na sze ro ko pas mo wym
do stę pie do In ter ne tu przez łą cze te le fo nicz ne. Do
nie daw na wa run kiem ko rzy sta nia z usłu gi Neo -
strada by ło po sia da nie te le fo nu sta cjo nar ne go i op -
ła ca nie abo na men tu te le fo nicz ne go Te le ko mu ni ka -
cji Pol skiej. Na po cząt ku 2007 ro ku Pre zes UKE
na ka zał Te le ko mu ni ka cji Pol skiej roz dzie le nie
usług in ter ne to wych od usług te le fo nicz nych.
W związ ku z tym ko niecz na by ła zmia na re gu la mi -
nu świad cze nia usług przez TP SA. Zgod nie
z pol skim pra wem w przy pad ku zmia ny re gu la mi nu
przez ope ra to ra kon su men ci mo gą w cią gu mie sią ca
zre zy gno wać z je go usług (od stą pić od umo wy) bez
po no sze nia do dat ko wych op łat i kar. 

Tę fur tkę praw ną wy ko rzy sta li kon ku ren ci
TP SA, ko rzy sta ją cy z jej in fra struk tu ry sie cio wej –
fir my Ne tia i GTS Ener gis, któ re wpro wa dzi ły

spe cjal ne ofer ty dla abo nen tów TP SA, z niż szy mi
ce na mi i bez li mi tów w ścią ga niu da nych. Ska la
„od pły wu” abo nen tów TP SA prze ro sła jed nak
ocze ki wa nia no wych ope ra to rów, w efek cie nie
nadą ża li oni z re a li za cją wnio sków o przy łą cze nie
do In ter ne tu. Sy tu a cję utrud nia ły rów nież dzia ła nia
Te le ko mu ni ka cji Pol skiej, któ ra w oba wie o utra tę
klien tów nie uzna wa ła od stą pie nia kon su men tów od
umo wy, tłu ma cząc się nie speł nie niem wy mo gów
for mal nych przez al ter na tyw nych ope ra to rów.

Wspom nia ne prak ty ki zna laz ły od bi cie w licz bie
i cha rak te rze skarg zgła sza nych do In fo li nii Kon su -
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men ckiej. Po nad 62% wszyst kich prob le mów na ryn -
ku in ter ne to wym do ty czy ło właś nie trud no ści z uru -
cho mie niem usłu gi u no we go ope ra to ra, a znacz na
część te go ty pu skarg mia ła swo je źró dło w kon flik cie
mię dzy Te le ko mu ni ka cją Pol ską a Ne tią. 

Oprócz nie moż no ści uru cho mie nia usłu gi kon su -
men ci skar żą się czę sto na ja kość świad czo nych
usług do stę pu do In ter ne tu: ob ni żo ną szyb kość
trans fe ru da nych w sto sun ku do usta lo nej w umo -
wie, przer wy w świad cze niu usług itp. 

Ry nek prze wo zów lot ni czych
Prob le my kon su men tów na ryn ku prze wo zów lot -

ni czych są naj czę ściej zwią za ne z opóź nie niem lub
od wo ła niem lo tu (pra wie 40% skarg). War to jed -
nak zwró cić uwa gę, że po ja wia ją się rów nież skar gi
na prze woź ni ków, któ rzy zmie nia ją ter min wy lo tu
na wcześ niej szy. Zda rza się, iż kon su men ci są zbyt
póź no in for mo wa ni o zmia nie i w efek cie ma ją prob -
le my, aby zdą żyć na sa mo lot wy la tu ją cy w no wym
ter mi nie. W sy tu a cji, gdy pod róż obej mu je prze -
siad kę, ro dzi to do dat ko we kosz ty dla pa sa że rów.
Kon su ment przy by wa ją cy bo wiem na miej sce tran -
zy tu dzień wcześ niej, niż za pla no wa no, mu si po -
nieść koszt do dat ko we go noc le gu w ocze ki wa niu na
ko lej ny sa mo lot.

Pra wie 35% skarg kon su men ckich do ty czy ło za gi -
nię cia lub uszko dze nia ba ga żu. Za py ta nia do ty czy ły

głów nie spo so bów do cho dze nia rosz czeń w ta kich
wy pad kach. Czę sto li nie lot ni cze uza leż nia ją swo ją
od po wie dzial ność za zgu bio ny ba gaż od przed sta -
wie nia przez pa sa że ra do wo du za ku pu ba ga żu. 

Kon su men ci py ta li o moż li wość zwro tu kosz tów
za ku pu bi le tu w przy pad ku wcześ niej szej re zy gna cji
z lo tu. Te kwe stie są opi sa ne w re gu la mi nach prze -
woź ni ków, któ re na ogół nie do pusz cza ją moż li wo -
ści zwro tu pie nię dzy w ta kich przy pad kach. Jed nak -
że, na wet je śli re gu la mi ny do pusz cza ją moż li wość
zwro tu pie nię dzy, li nie lot ni cze od ma wia ją zwro tu
ar gu men tu jąc przy kła do wo, że nie za pła co no za li -
czki (pod czas, gdy kon su men tka po sia da ła do wód
wpła ty za li czki). Zda rza ją się przy pad ki od sy ła nia
kon su men ta do biu ra pod ró ży w ce lu do cho dze nia
rosz czeń. 

W wie lu wy pad kach kon su men ci skar ży li się na
nad mier ne lub nie u za sad nio ne op ła ty po bie ra ne
przez prze woź ni ków. Przy kła do wo, prze woź nik,
już po za ku pie bi le tu przez kon su men ta, wez wał go
do uisz cze nia do dat ko wej kwo ty wy ni ka ją cej rze ko -
mo ze wzro stu op łat lot ni sko wych. W in nej spra wie
prze woź nik żą dał op ła ty za zmia nę imie nia 
w bi le cie lot ni czym w kwo cie 680 zł – prze wyż sza -
ła ona ce nę ca łej pod ró ży.

Ra port znaj du je się na stro nie in ter ne to wej
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RYNEK POCZTOWY RYNEK ENERGETYCZNY

Problem Problem
Procent

wszystkich skarg
dotyczących 
tego rynku

Procent
wszystkich skarg

dotyczących 
tego rynku

Niedoręczenie przesyłki

Opóźnienie w dostarczeniu
przesyłki

Zniszczenie przesyłki

Kradzież zawartości

Inne

Rachunki

Utrudnienia przy odstąpieniu
od umowy 

Rzekome podpisanie umowy

Zmiana umowy/regulaminu

Jakość usług

Inne

Brak dostępu

Jakość usług

Utrudnienia przy odstąpieniu
od umowy

Rachunki

Inne

47,8%

26,1%

8,7%

8,7%

8,7%

34,2%

27,1%

11,6%

7,1%

5,8%

14,2%

62,3%

26,3%

5,3%

3,5%

2,6%

Rynek telefonii stacjonarnej

Rynek Internetu

Wadliwe działanie 
licznika

Zawyżone rachunki

Jakość usług

Nie u za sad nio ne ka ry za opóź -
nie nia w do ko ny wa niu op łat

Inne

Jakość usług

Rachunki

Przeniesienie numeru

Utrudnienia przy odstąpieniu
od umowy

Inne

Opóźnienie lotu

Zaginięcie bagażu

Odwołanie lotu

Uszkodzenie bagażu

Inne

48,0%

16,7%

16,7%

9,3%

9,3%

30,0%

27,5%

15,5%

10,0%

17,5%

22,2%

20,6%

17,5%

14,3%

25,4%

Rynek telefonii komórkowej

Rynek przewozów lotniczych
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