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„Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”
Panel III.B. Regulacja w sektorze energetycznym
Pozasądowe spory konsumenckie w energetyce:
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Alternatywne metody rozstrzygania
sporów konsumenckich
Zasady naczelne ADR:
- do rowolność
- szy kość
- skute zność
- taniość
Dyrektywa ws. ADR w sporach
konsumenckich z dn. 21 maja 2013 r.
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Podstawowe informacje o nowej regulacji:
Ustawa z d . wrześ ia
r. o pozasądowy
rozwiązywa iu sporów ko su e ki h „PRSK”, zwłasz za art. ,
32 i 49)
2) Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (pr. en.,
zwłasz za art. ust. , e i owy Rozdział a dot. Koordy atora
ds. ego ja ji ędą ego „pod iote upraw io y ” do
prowadze ia postępowań
3) Rozp. Min. Energii ws. prowadzenia przez Koordynatora ds.
ego ja ji postępowa ia w sprawie pozasądowego
rozwiązywa ia sporów wyk. do art. f ust. pr. e ., projekt
4) Rozp. Min. Energii ws. w sprawie określe ia wysokoś i progów
fi a sowy h wartoś i przed iotu sporu, który h przekro ze ie
uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu (wyk. do art. 31f ust. 2
pr. e , wprowadza progi zł – tys. zł, projekt
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OBOWIĄZKI PRZEDS. ENERG.
1. Czy przeds. energ. jest „obowiązany na
podstawie odrębnych przepisów” do
uczestniczenia w systemie PRSK (art. 31.1
PRSK)?
2. Czy przeds. energ. ma ogólne prawo „optout” art. . . PRSK ? Podejście UOKiK.
. Domniemanie zgody w braku oświadczenia
„uznaje się”…
. Obowiązki informacyjne
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PRZEBIEG
SPORU
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I. Postępowa ie rekla

acyj e

Wpływa reklamacja
odbiorcy

PE zobowiązał
się
do PRSK

PE nie
zobowiązał się
do PRSK
Spór nie został
rozstrzygnięty w
ramach
reklamacji

zgoda stron na
udział w
postępowaniu
przed
Koordynatorem

odmowa PE
wzięcia udziału w
postępowaniu
przed
Koordynatorem

brak wniosku
odbiorcy
wszczęcie
postępowania
przez
Koordynatora*

wniosek odbiorcy
(mimo odmowy PE)

brak wszczęcia
postępowania
przez
Koordynatora
* UWAGA: do czasu rozwiązania sporu przez Koordynatora nie wolno wstrzymać dostaw paliw
ani energii
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II. Postępowa ie przed Koordy atore
Postępowanie przed
Koordynatorem
zostało wszczęte

1)

PE nie
ustosunkowuje
się do wniosku
odbiorcy

2)

PE nie wyraża
zgody
na udział w
postępowaniu

3)

PE nie wyraża
zgody
na propozycję
rozwiązania
sporu

Koordynator
umarza
postępowanie
(zażalenie nie
przysługuje)
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PODSUMOWANIE (1)
Prawo wycofania się z postępowania na
dowolnym etapie może mieć następujące
skutki:
- brak pewności co do losów sporu;
- brak efektu działań;
- strata czasu, utrata zaufania do systemu
PRSK
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PODSUMOWANIE (2)
Nowa regulacja otwiera możliwość
uchylania się odbiorcy od płacenia za
energię:
Algorytm: reklamacja odbiorcy>brak uwzgl.
przez przeds. energ. >wniosek odbiorcy do
Koordynatora = brak możliwości
wstrzymania dostaw energii do czasu
rozwiązania sporu przez Koordynatora)
(art. 6c ust. 3 pr. en.)
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