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Tekst ustawy Prawo telekomunikacyjne po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015
r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2281)

USTAWA
z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2014 poz. 243, tekst jednolity

(…)

Art. 56. 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych.
(…)
3. Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymagająca
formy pisemnej lub elektronicznej, powinna, z zastrzeżeniem ust. 5, w jasnej, zrozumiałej i
łatwo dostępnej formie określać w szczególności:
(…)
17) informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów
(…)
(…)
Art. 110. 1. Stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie UKE, zwane dalej „sądami
polubownymi”, tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych
przez Prezesa UKE z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów,
przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub operatorów pocztowych. Koszty administracyjne
funkcjonowania sądów polubownych pokrywa Prezes UKE.
arbitraz.laszczuk.pl

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności zasady pokrywania kosztów
wynagrodzenia arbitrów oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem
czynności arbitra.
3. Sądy polubowne rozpatrują spory:
1)

o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym

o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawartych pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;
2)

o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług pocztowych.

4. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności i
ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin
organizacji i działania sądów polubownych przy Prezesie UKE, w tym:
1)

wewnętrzną organizację sądów polubownych,

2)

tryb funkcjonowania sądów polubownych,

3)

czynności jurysdykcyjne i administracyjne sądów polubownych i ich organów,

4)

wymagania dotyczące kwalifikacji i bezstronności arbitrów

– mając na uwadze zasady niezawisłości, przejrzystości, kontradyktoryjności, skuteczności i
reprezentacji oraz specyfikę spraw telekomunikacyjnych i pocztowych.
5. W postępowaniu przed sądami polubownymi w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje
się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
(…)
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