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Ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823)                         
jako  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE)  nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE                
(Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 63) wprowadziła narzędzie zapewniające konsumentom możliwość składania 
wniosków o rozwiązanie sporów  z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne,                          
przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. 

Przed złożeniem takiego wniosku konsument powinien podjąć próbę rozwiązania sporu poprzez złożenie 
reklamacji, a także poprzez podjęcie próby kontaktu z przedsiębiorcą i bezpośredniego rozwiązania sporu. 

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich ma na celu rozwiązanie konfliktu między 
konsumentem a przedsiębiorcą, wynikającego z zawartej z konsumentem umowy i stanowi alternatywę                             
dla ewentualnego wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.  

Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia 
roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie 
zakończone. 

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich dokonała zmian w ustawie - Prawo energetyczne, 
powołując m.in. Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki („Koordynator”). 

Koordynator wszczyna  postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu na wniosek odbiorcy                                    
w gospodarstwie domowym albo na wniosek prosumenta będącego konsumentem. 

Koordynator prowadzi postępowanie w sprawie sporu, gdy spór wynika z jednej z następujących umów: 

1. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji, 
2. o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego, 
3. o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła, 
4. sprzedaży, 
5. kompleksowych, 

jeżeli wartość przedmiotu sporu nie jest niższa od kwoty 50 (słownie: pięćdziesięciu) złotych i wyższa                  
od kwoty 50 000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) złotych. 

Pismo złożone do Koordynatora z intencją przeprowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania 
sporu konsumenckiego (dalej zwanego Postępowaniem ADR), powinno zostać złożone w formie papierowej                     
(na adres: Urząd Regulacji Energetyki „Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE”,  Al. Jerozolimskie 181,                  
02 -222 Warszawa) albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)                 
lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej przez Koordynatora                           
i zawierać następujące elementy: 

1. oznaczenie stron; 
2. dokładnie określone żądanie, w szczególności podanie wartości przedmiotu sporu w formie kwoty wskazanej 

w polskich złotych; 
3. wskazanie rodzaju postępowania tj.: zawierać wniosek o przeprowadzenia postępowania zmierzającego                 

do umożliwienia zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub wniosek                          
o przeprowadzenie postępowania w celu przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu; 

4. podpis wnioskodawcy. 
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Do pisma o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem należy dołączyć: 

1. informację, czy występowano do Prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 ust. 1 
ustawy Prawo energetyczne; 

2. oświadczenie, że sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami nie jest w toku                              
albo nie została już rozpatrzona przez inny właściwy podmiot albo sąd; 

3. kopię korespondencji dotyczącej sporu lub oświadczenie o podjęciu próby kontaktu z przedsiębiorstwem 
energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu, która nastąpiła nie wcześniej niż na rok przed 
wystąpieniem z wnioskiem do Koordynatora; 

4. kopię umowy zawartej między odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie 
domowym a przedsiębiorstwem energetycznym albo między prosumentem będącym konsumentem 
a przedsiębiorstwem energetycznym bądź kopię trzech ostatnich rachunków; 

5. informację czy wnioskodawca wyraża zgodę na przekazywanie:  
a. wiadomości w Postępowaniu ADR za pośrednictwem poczty elektronicznej; 
b. w postaci papierowej bądź elektronicznej dokumentów lub informacji, w tym żądania z wniosku 

przedsiębiorstwu energetycznemu; 
6. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji oraz stosowaniu się do jego postanowień                

w toku Postępowania ADR i po jego zakończeniu; 
7. aktualny adres e-mail i numer telefonu stron oraz swój numer Klienta; 
8. odpis wniosku wraz z załącznikami dla przedsiębiorstwa energetycznego - element fakultatywny. 

Szczegółowe informacje dotyczące wszczęcia, prowadzenia i zakończenia postępowania można uzyskać poprzez 
kontakt 

a)  pisemny: 

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181;                             
02-222 Warszawa 

b) telefoniczny: 

tel.: 22 487 56 22 - w każdy dzień roboczy w godzinach: 8.00 - 10.00, z wyłączeniem środy; 

tel.: 22 487 58 33 - w każdy dzień roboczy w godzinach: 14.00 - 16.00, z wyłączeniem środy. 

c) mailowy:  

e-mail: koordynator@ure.gov.pl 

d) poprzez strony internetowe:  

www.polubowne.uokik.gov.pl; www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

 
 

 


