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Warszawa, 6 maja 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego 

(druk nr 625) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) ma na celu, jak wynika z załączonego do projektu 

ustawy uzasadnienia, „wdrożenie rozwiązań wzmacniających polski system ochrony 

konkurencji i konsumentów, wpływających na większą skuteczność obecnie obowiązujących 

regulacji (szczególnie w zakresie zwalczania karteli, będących najpoważniejszymi 

naruszeniami konkurencji) oraz uproszczenie i skrócenie procedur, zwłaszcza w zakresie 

kontroli koncentracji (zgodnie z licznymi postulatami środowisk biznesowych), jak również 

eliminujących wątpliwości interpretacyjne wynikłe w toku stosowania aktualnie 

funkcjonujących przepisów.” Ponadto wprowadzenie zmian do wymienionej ustawy stanowi 

realizację „Polityki konkurencji na lata 2011–2013”, która została przyjęta przez Radę 

Ministrów w 2011 r. 

W związku z powyższym przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w zakresie 

procedury kontroli koncentracji. Polegają one na skróceniu czasu trwania postępowań 

w przypadku tzw. prostych koncentracji i wprowadzeniu dwuetapowej procedury 

rozpatrywania wniosków w przypadku koncentracji skomplikowanych. Obowiązujące 

przepisy przewidują jednoetapowe postępowanie dla wszystkich spraw z zakresu 

koncentracji. Po wprowadzeniu dwuetapowych postępowań zasadą będzie zakończenie 

postępowania w terminie miesiąca. Natomiast w przypadku spraw szczególnie 

skomplikowanych, co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego 

ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub wymagających 
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przeprowadzenia badania rynku ustawa przewiduje możliwość przejścia do kolejnego, 4–

miesięcznego etapu postępowania. 

Kolejną zmianą, która dotyczy kontroli koncentracji jest wprowadzenie, w sprawach 

mogących wywołać niekorzystne skutki w sferze konkurencji, możliwości przedstawiania 

przedsiębiorcy zastrzeżeń co do planowanej koncentracji. Ustawa przewiduje także 

możliwość utajniania na wniosek przedsiębiorcy części decyzji Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, wyrażającej warunkową 

zgodę na koncentrację, w zakresie dotyczącym terminu spełnienia warunków nałożonych 

na przedsiębiorcę. 

W celu usprawnienia i skrócenia postępowań toczących się przed Prezesem Urzędu 

w zakresie antykonkurencyjnych porozumień i nadużywania dominującej pozycji na rynku 

ustawa przewiduje nowe rozwiązanie, to jest instytucję dobrowolnego poddania się karze 

pieniężnej. Instytucja ta przewiduje możliwość zapoznania się przez uczestnika 

postępowania, któremu zarzucone jest naruszenie, z wymiarem kary, która w związku z tym 

naruszeniem zostanie na niego nałożona w późniejszej decyzji, a także planowanym 

rozstrzygnięciem. W przypadku zaakceptowania przez przedsiębiorcę ustaleń Prezesa Urzędu 

co do okoliczności sprawy i planowanej wysokości kary przedsiębiorca otrzyma obniżenie 

kary o 10%. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza nowy rozdział dotyczący odstąpienia od wymierzenia 

kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję. 

Regulacja ta pozwala na obniżenie lub odstąpienie od nałożenia przez Prezesa Urzędu kary 

pieniężnej nakładanej za stosowanie niedozwolonej praktyki, w przypadku 

gdy przedsiębiorca sam poinformuje Prezesa Urzędu o stosowaniu danej praktyki. Ustawa 

określa szczegółowe wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o odstąpienie kary lub jej 

obniżenie. W tym celu do ustawy zostały przeniesione przepisy, które obecnie znajdują się 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania 

w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (Dz. U. 

Nr. 20, poz. 109). W odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego doprecyzowano, iż 

wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie powinien zawierać 

również opis okoliczności i sposób funkcjonowania porozumienia. Ponadto uszczegółowiono, 

że współpraca ta, oprócz obowiązku dostarczenia przez przedsiębiorcę z własnej inicjatywy 
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wszelkich dokumentów lub informacji dotyczących zakazanego porozumienia, powinna 

polegać przede wszystkim na nieniszczeniu, niefałszowaniu i niezatajaniu dowodów 

i informacji związanych ze sprawą oraz nieujawnianiu bez zgody Prezesa Urzędu samego 

faktu złożenia wniosku, a także nieutrudnianiu składania wyjaśnień przez osoby zatrudnione 

przez przedsiębiorcę oraz osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu 

zarządzającego przedsiębiorcy. W związku z powyższym w ustawie zostały sprecyzowane 

poszczególne przypadki oraz procentowe wartości obniżanych przez Prezesa Urzędu kar 

pieniężnych.  

Ponadto wprowadzona została nowa regulacja polegająca na przyznaniu dodatkowego 

obniżenia kary dla przedsiębiorcy, który złożył wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary 

pieniężnej lub jej obniżenie, któremu nie udało się uzyskać odstąpienia od wymierzenia kary, 

a który zdecydował się ujawnić organowi antymonopolowemu informacje na temat innego, 

dotychczas nieznanego temu organowi porozumienia. Warunkiem uzyskania dodatkowego 

obniżenia kary będzie spełnienie określonych w ustawie przesłanek – przedsiębiorca 

musiałby jako pierwszy z uczestników porozumienia dostarczyć dowód wystarczający 

do wszczęcia postępowania antymonopolowego lub informacje umożliwiające Prezesowi 

Urzędu pozyskanie odpowiednich dowodów. 

Kolejną istotną zmianą jest przyznanie Prezesowi Urzędu uprawnienia do nakładania 

kary pieniężnej na osobę fizyczną, która w ramach sprawowania funkcji osoby zarządzającej 

przedsiębiorstwem umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia 

przez tego przedsiębiorcę określonych w ustawie zakazów. Maksymalna wysokość tej kary 

wynosi 2 000 000 zł. Prezes Urzędu będzie mógł nakładać tę karę w drodze decyzji, a przy 

ustalaniu jej wysokości będzie uwzględniał w szczególności okoliczności naruszenia 

przepisów ustawy oraz stopień wpływu zachowania osoby zarządzającej na naruszenie, 

którego dokonał przedsiębiorca, a także wysokość przychodów uzyskanych przez osobę 

zarządzającą danego przedsiębiorcy. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza także istotne zmiany w zakresie przepisów 

dotyczących kontroli i przeszukań. W świetle obowiązujących przepisów do przeszukania 

pomieszczeń i rzeczy stosuje się przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorców oraz przepisy 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W wyniku przyjętych rozwiązań instytucja 

kontroli została oddzielona od przeszukania. 

Przedmiotowa ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona na posiedzeniu Sejmu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w efekcie 

rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów (druk nr 1383) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1703). 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów miał 

na celu jedynie wydłużenie terminu przedawnienia w sprawach stosowania praktyk 

ograniczających konkurencję z roku do pięciu lat. Zmiana ta pokrywała się ze zmianą zawartą 

w przedłożeniu rządowym, które ponadto zawierało propozycję kompleksowej regulacji 

systemu ochrony konkurencji i konsumentów. 

Pierwsze czytanie rządowego projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 

26 września 2013 r., który następnie został skierowany do Komisji Gospodarki z zaleceniem 

zasięgnięcia opinii Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Natomiast 

pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy miało miejsce na posiedzeniu Komisji 

Gospodarki w dniu 9 października 2013 r. Ponadto została powołana Podkomisja 

nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu Komisji Gospodarki (druk nr 2124), 

w którym w odniesieniu do projektu rządowego między innymi wprowadzona została zmiana, 

dzięki której procedura dobrowolnego poddania się karze pieniężnej będzie mogła być 

inicjowana także na wniosek przedsiębiorcy. Kolejna istotna zmiana dotyczy podania 

do publicznej wiadomości informacji o możliwym stosowaniu przez przedsiębiorcę praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w przypadku gdy z informacji 

zgromadzonych w toku postępowania wynika, że istnieje szczególnie uzasadnione 

podejrzenie, że do takiego naruszenia dochodzi. Przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym 

ostrzeżenia te będą wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

w formie postanowienia, na które przedsiębiorcy przysługiwać będzie zażalenie. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 19 lutego 2014 r. zostało 

zgłoszonych pięć poprawek. Poprawki te miały na celu między innymi: 

1) zachowanie definicji „porozumień dystrybucyjnych” oraz wprowadzenie dodatkowej 

regulacji dotyczącej tego rodzaju porozumień; 
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2) wyłączenie stosowania zakazu, o którym mowa w art. 6, do porozumień, których celem 

lub skutkiem jest wyłącznie wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny 

sposób konkurencji na terytorium niewchodzącym w skład Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 

3) utworzenie Rady Nieuczciwych Praktyk Rynkowych; 

4) wprowadzenie przepisów dotyczących zażalenia na informację Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów o braku podstaw do wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego lub postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk 

ograniczających konkurencję. 

W związku z tym projekt ustawy został ponownie skierowany do Komisji Gospodarki 

w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania (druk nr 2124-A). 

W trakcie trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 24 kwietnia 2014 r. 

zgłoszone poprawki nie uzyskały poparcia. 

Natomiast za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego opowiedziało się 

294 posłów, 1 był przeciw, a 134 posłów wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1.  W art. 1 w pkt 1 w lit. b, w pkt 3a została wprowadzona definicja osoby 

zarządzającej, pod pojęciem której należy rozumieć kierującego przedsiębiorstwem, 

w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu 

zarządzającego przedsiębiorcy. Ponadto ustawodawca posługuje się również podjęciem 

„osoba zarządzająca, o której mowa w art. 6a”, w celu wskazania, że dana regulacja dotyczy 

osoby zarządzającej, która w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania 

stwierdzonego naruszenia określonych zakazów umyślnie dopuściła przez swoje działanie 

lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę tych zakazów. 

W myśl § 10 Zasad techniki prawodawczej do oznaczenia jednakowych pojęć używa się 

jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. 

Uwzględniając powyższą zasadę, należy stwierdzić, że przepisy przedmiotowej ustawy 

wskazują na niekonsekwencję ustawodawcy w odniesieniu do stosowanych przez nią wyżej 

wymienionych pojęć, w następstwie czego mogą pojawić się problemy interpretacyjne. 
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W związku z powyższym wydaje się zasadnym wnikliwe przeanalizowanie przepisów ustawy 

w zakresie stosowanej przez nią terminologii w odniesieniu do osoby zarządzającej 

oraz osoby zarządzającej, o której mowa w art. 6a i wprowadzenie poprawek usuwających 

zaistniałe wątpliwości. 

2.  W art. 1 w pkt 4, w art. 7 w ust. 1 i 2 wskazano, że zakazu o którym mowa 

w art. 6 ust. 1 nie stosuje się w określonych w tych przepisach przypadkach. Jednocześnie 

w myśl art. 7 ust. 3 przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do przypadków określonych 

w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 i 7. Oznacza to, że art. 7 ust. 1 i 2 odnosi się do zakazu, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4–6.  

Zgodnie z § 6 Zasad techniki prawodawczej przepisy ustawy redaguje się tak, aby 

dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje 

ustawodawcy. 

W związku z powyższym wydaje się zasadnym rozważenie wprowadzenia poprawek 

mających na celu uproszczenie wyżej wymienionego przepisu. 

Propozycja poprawek: 

– w art. 1 w pkt 4, w art. 7: 

a) w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 6 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1 pkt 4–6”, 

b) skreśla się ust. 3; 

3.  W art. 1 w pkt 54, w art. 106 ust. 3 w pkt 1 i 2, mając na uwadze § 156 i § 158 Zasad 

techniki prawodawczej, które określają zasady posługiwania się odesłaniami w tekście 

normatywnym, proponuje się aby w wymienionych przepisach odesłać wprost do ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Propozycja poprawek: 

– w art. 1 w pkt 54, w art. 106 ust. 3 w pkt 1 oraz dwukrotnie w pkt 2 wyrazy 

„o rachunkowości” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości”. 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


