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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr  1043) 

 

 

 

USTAWA z dnia  16 lutego 2007 r. O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184)  

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w 

interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. 

[2. Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję 

oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także 

antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub 

koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.] 

<2. Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym 

konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz 

stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów, a także przeciwdziałania 

antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te 

praktyki, stosowanie niedozwolonych postanowień lub koncentracje wywołują lub 

mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

3. Ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. 

 

<Dział IIIa 

Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów 

 

Rozdział 1 

Niedozwolone postanowienia wzorców umów 

 

Art. 23a. 

Zakazane jest stosowanie we wzorcach umów zawieranych z konsumentami 

niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 385
1
 § 1 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
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Rozdział 2 

Decyzje w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 

 

Art. 23b. 

1. Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu postanowienia wzorca umowy za 

niedozwolone i zakazującą jego wykorzystywania, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu 

określonego w art. 23a. W decyzji Prezes Urzędu przytacza treść postanowienia 

wzorca umowy uznanego za niedozwolone. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może określić środki usunięcia 

trwających skutków naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 23a, w szczególności 

zobowiązać przedsiębiorcę do: 

1) poinformowania konsumentów, będących stronami umów zawartych na podstawie 

wzorca, o którym mowa w ust. 1, o uznaniu za niedozwolone postanowienia tego 

wzorca – w sposób określony w decyzji; 

2) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie 

określonej w decyzji. 

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może nakazać publikację decyzji w 

całości lub w części, z zaznaczeniem, czy decyzja ta jest prawomocna, w określonej w 

niej formie, na koszt przedsiębiorcy. 

4. Środki, o których mowa w ust. 2, powinny być proporcjonalne do wagi i rodzaju 

naruszenia oraz konieczne do usunięcia jego skutków. 

 

Art. 23c. 

1. Jeżeli przedsiębiorca przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 23b ust. 1, 

zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do 

zakończenia naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 23a, lub usunięcia skutków 

tego naruszenia, Prezes Urzędu może, wydając decyzję, o której mowa w art. 23b ust. 

1, zobowiązać przedsiębiorcę do wykonania tych zobowiązań. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może określić termin wykonania 

zobowiązań. 

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę 

obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji 

zobowiązań. 

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisów art. 23b ust. 2 pkt 1 

i art. 106 ust. 1 pkt 3a nie stosuje się. 

5. Prezes Urzędu może, z urzędu, uchylić decyzję, o której mowa w ust. 1, w części 

dotyczącej zobowiązań i nałożyć karę, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 3a, w 

przypadku gdy: 

1) decyzja ta została wydana w oparciu o nieprawdziwe, niekompletne lub 

wprowadzające w błąd informacje lub dokumenty; 

2) przedsiębiorca nie wykonuje zobowiązań lub obowiązków, o których mowa w 

ust. 1–3. 
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6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Prezes Urzędu może określić środki usunięcia 

trwających skutków naruszenia zakazu, o których mowa w art. 23b ust. 2. Przepis 

art. 23b ust. 3 stosuje się. 

7. Prezes Urzędu może, za zgodą przedsiębiorcy, z urzędu uchylić decyzję, o której 

mowa w ust. 1, w części dotyczącej zobowiązań, w przypadku gdy nastąpiła zmiana 

okoliczności mających istotny wpływ na wydanie tej decyzji. Przepisy ust. 6 stosuje 

się odpowiednio. 

Art. 23d. 

Prawomocna decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma 

skutek wobec przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonego 

postanowienia umownego oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim 

umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji.> 

 

Art. 24. 

1. Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

2. [Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie 

bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności:] <Przez praktykę naruszającą 

zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub 

dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności:> 

[1)   stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru 

postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479
45

 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 101, z późn. zm.);] 

2)   naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej 

informacji; 

3)   nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji[.] <,> 

<4) proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają 

potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych 

przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie 

nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.> 

3. Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów 

konsumentów. 

 

[Art. 25. 

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przewidziana w ustawie nie wyłącza ochrony 

wynikającej z innych ustaw, w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym 

praktykom rynkowym i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przepisów ustawy 

nie stosuje się do spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.] 
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<Art. 25. 

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów przewidziana w ustawie nie wyłącza 

ochrony wynikającej z innych ustaw, w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu 

nieuczciwym praktykom rynkowym i przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.> 

 

Art. 26. 

1. Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy 

konsumentów i nakazującą zaniechanie jej stosowania, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu 

określonego w art. 24. 

[2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może określić środki usunięcia 

trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu zapewnienia 

wykonania nakazu, w szczególności zobowiązać przedsiębiorcę do złożenia jednokrotnego 

lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji. Może również 

nakazać publikację decyzji w całości lub w części na koszt przedsiębiorcy.] 

<2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może określić środki usunięcia 

trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w celu 

zapewnienia wykonania nakazu, w szczególności zobowiązać przedsiębiorcę do 

złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej 

w decyzji.> 

<3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może nakazać publikację decyzji 

w całości lub w części, z zaznaczeniem, czy decyzja ta jest prawomocna, w określonej 

w niej formie, na koszt przedsiębiorcy. 

4. Środki, o których mowa w ust. 2, powinny być proporcjonalne do wagi i rodzaju 

naruszenia oraz konieczne do usunięcia jego skutków.> 

 

Art. 27. 

1. Nie wydaje się decyzji, o której mowa w art. 26, jeżeli przedsiębiorca zaprzestał 

stosowania praktyki, o której mowa w art. 24. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za 

naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania. 

3. Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, spoczywa na przedsiębiorcy. 

[4. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.] 

<4. Przepisy art. 26 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 28. 

1. Jeżeli w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów zostanie uprawdopodobnione - na podstawie okoliczności sprawy, 

informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 100 ust. 1, lub będących 

podstawą wszczęcia postępowania - że został naruszony zakaz, o którym mowa w art. 24, a 

przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego zakazu, zobowiąże się do podjęcia 

lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia lub 

usunięcia jego skutków, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, zobowiązać 
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przedsiębiorcę do wykonania tych zobowiązań. W przypadku gdy przedsiębiorca 

zaprzestał naruszania zakazu, o którym mowa w art. 24, i zobowiąże się do usunięcia 

skutków tego naruszenia, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 

[2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może określić termin wykonania 

zobowiązań lub zobowiązać przedsiębiorcę do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego 

oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji lub do publikacji decyzji w całości 

lub w części na koszt przedsiębiorcy.] 

<2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może określić termin wykonania 

zobowiązań lub zobowiązać przedsiębiorcę do złożenia jednokrotnego lub 

wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji lub do publikacji 

decyzji w całości lub w części na koszt przedsiębiorcy, z zaznaczeniem, czy decyzja ta 

jest prawomocna.> 

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę obowiązek 

składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji zobowiązań. 

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, art. 26 i 27 oraz art. 106 ust. 1 pkt 4 

nie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 7. 

5. Prezes Urzędu może, z urzędu, uchylić decyzję, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy: 

1)   została ona wydana w oparciu o nieprawdziwe, niekompletne lub wprowadzające w 

błąd informacje lub dokumenty; 

2)   przedsiębiorca nie wykonuje zobowiązań lub obowiązków, o których mowa w ust. 1-3. 

6. Prezes Urzędu może, za zgodą przedsiębiorcy, z urzędu uchylić decyzję, o której mowa w 

ust. 1, w przypadku gdy nastąpiła zmiana okoliczności, mających istotny wpływ na 

wydanie decyzji. 

7. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu orzeka co do istoty sprawy. 

 

Art. 31. 

Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy: 

1)   sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy; 

[2)   wydawanie decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach 

koncentracji przedsiębiorców oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów, a także innych decyzji przewidzianych w ustawie;] 

<2) wydawanie decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach 

koncentracji przedsiębiorców, w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów, a także innych decyzji przewidzianych w ustawie;> 

3)   prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rynkowych 

przedsiębiorców; 

4)   przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów 

rządowej polityki konsumenckiej; 

5)   współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organami i organizacjami, do których 

zakresu działania należy ochrona konkurencji i konsumentów; 
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6)   wykonywanie zadań i kompetencji organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu nr 1/2003/WE oraz w rozporządzeniu 

nr 139/2004/WE; 

7)   wykonywanie zadań i kompetencji właściwego organu oraz jednolitego urzędu 

łącznikowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu 

nr 2006/2004/WE; 

8)   opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych 

dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów; 

9)   przedkładanie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji rządowych 

programów rozwoju konkurencji i polityki konsumenckiej; 

10)  współpraca z organami samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z rządowej 

polityki konsumenckiej; 

11)  (uchylony); 

12)  opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących 

wiedzę o ochronie konkurencji i konsumentów; 

[13)  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów;] 

<13) występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i 

konsumentów;> 

14)  realizacja zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

współpracy i wymiany informacji w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz 

pomocy publicznej; 

15)  gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 

i konsumentów, w szczególności przez zamieszczanie decyzji Prezesa Urzędu na stronie 

internetowej Urzędu; 

16)  współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie 

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 

17)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych. 

 

<Art. 31b. 

Prezes Urzędu publikuje na stronie internetowej Urzędu w całości treść decyzji 

wydawanych na podstawie przepisów ustawy, z zastrzeżeniem, że publikacja 

uzasadnienia nie obejmuje tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych informacji 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. Publikacja opatrzona jest 

informacją, czy decyzja jest prawomocna. 

 

Art. 31c. 

Prezes Urzędu może nieodpłatnie publikować w publicznej radiofonii i telewizji, w 

formie i czasie uzgodnionymi z właściwą jednostką publicznej radiofonii i telewizji: 

1) komunikaty dotyczące zachowań lub zjawisk mogących stanowić istotne zagrożenie 

dla interesów konsumentów; 
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2) informacje, co do których zostało wydane postanowienie, o którym mowa w art. 73a 

ust. 2. 

Art. 31d. 

Prezes Urzędu, jeżeli uzna że przemawia za tym interes publiczny, przedstawia sądowi 

istotny dla sprawy pogląd w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i 

konsumentów.> 

 

[Art. 47. 

1. Postępowanie przed Prezesem Urzędu jest prowadzone jako postępowanie wyjaśniające, 

postępowanie antymonopolowe lub postępowanie w sprawie praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów. 

2. Postępowanie wyjaśniające może poprzedzać wszczęcie postępowania antymonopolowego 

lub postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.] 

 

<Art. 47. 

1. Postępowanie przed Prezesem Urzędu jest prowadzone jako postępowanie 

wyjaśniające, postępowanie antymonopolowe, postępowanie w sprawie o uznanie 

postanowień wzorca umowy za niedozwolone lub postępowanie w sprawie praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

2. Postępowanie wyjaśniające może poprzedzać wszczęcie postępowania 

antymonopolowego, postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy 

za niedozwolone lub postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów.> 

 

Art. 48. 

1. Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu, w drodze postanowienia, postępowanie 

wyjaśniające, jeżeli okoliczności wskazują na możliwość naruszenia przepisów ustawy, w 

sprawach dotyczących określonej gałęzi gospodarki, w sprawach dotyczących ochrony 

interesów konsumentów oraz w innych przypadkach, gdy ustawa tak stanowi. 

2. Postępowanie wyjaśniające może mieć na celu w szczególności: 

1)   wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie przepisów ustawy uzasadniające wszczęcie 

postępowania antymonopolowego, w tym, czy sprawa ma charakter antymonopolowy; 

<1a) wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie 

postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone;> 

2)   wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie postępowania w 

sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

3)   badanie rynku, w tym określenie jego struktury i stopnia koncentracji; 

4)   wstępne ustalenie istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji; 

5)   ustalenie, czy miało miejsce naruszenie chronionych prawem interesów konsumentów 

uzasadniające podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach. 

3. Zakończenie postępowania wyjaśniającego następuje w drodze postanowienia. 
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4. Postępowanie wyjaśniające nie powinno trwać dłużej niż 4 miesiące, a w sprawach 

szczególnie skomplikowanych - nie dłużej niż 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przepisu ust. 4 oraz art. 35 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz 

z 2014 r. poz. 183 i 1195) nie stosuje się. 

 

Art. 49. 

[1. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, 

postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w 

sprawach nakładania kar pieniężnych wszczyna się z urzędu.] 

<1. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, 

postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 

postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 

oraz w sprawach nakładania kar pieniężnych wszczyna się z urzędu.> 

2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji wszczyna się na wniosek lub z 

urzędu. 

 

<Art. 49a. 

1. Prezes Urzędu, bez wszczynania postępowania, może wystąpić do przedsiębiorcy w 

sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. 

2. Przedsiębiorca, do którego Prezes Urzędu skierował wystąpienie, może w terminie 

określonym przez Prezesa Urzędu przekazać stanowisko w sprawie, której dotyczy 

wystąpienie. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia 

otrzymania przez przedsiębiorcę wystąpienia.> 

 

 

Art. 69. 

1. Prezes Urzędu, na wniosek lub z urzędu, może, w drodze postanowienia, w niezbędnym 

zakresie ograniczyć prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego do akt sprawy, 

jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, jak 

również innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również materiałów włączonych do 

postępowania na podstawie art. 73 ust. 5. 

3. Na postanowienie wydane na podstawie ust. 1 przysługuje zażalenie. 

4. Wniosek o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego składa się wraz z 

uzasadnieniem oraz wersją dokumentu niezawierającą informacji objętych ograniczeniem, 

o którym mowa w ust. 1, ze stosowną adnotacją. 

4a. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 4, Prezes Urzędu wzywa 

wnioskodawcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku 

nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie wersji dokumentu, o której mowa w ust. 4, 

wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 
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[5. Stronom udostępnia się wersję dokumentu niezawierającą informacji objętych 

ograniczeniem, o którym mowa w ust. 1, ze stosowną adnotacją.] 

<5. Stronom oraz podmiotom zainteresowanym udostępnia się materiał dowodowy 

niezawierający informacji objętych ograniczeniem, o którym mowa w ust. 1, ze 

stosowną adnotacją.> 

 

Art. 76. 

[Nie wszczyna się, z zastrzeżeniem art. 93 i 105, postępowania, jeżeli upłynęło 5 lat od końca 

roku, w którym:] <Nie wszczyna się, z zastrzeżeniem art. 93, art. 99f i art. 105, 

postępowania, jeżeli upłynęło 5 lat od końca roku, w którym:> 

1)   dopuszczono się naruszenia przepisów ustawy; 

2)   uprawomocniła się decyzja o nałożeniu kary pieniężnej. 

 

Art. 89. 

1. Jeżeli w toku postępowania antymonopolowego zostanie uprawdopodobnione, że dalsze 

stosowanie zarzucanej praktyki może spowodować poważne i trudne do usunięcia 

zagrożenia dla konkurencji, Prezes Urzędu przed zakończeniem postępowania 

antymonopolowego może, w drodze decyzji, zobowiązać przedsiębiorcę, któremu jest 

zarzucane stosowanie praktyki, do zaniechania określonych działań w celu zapobieżenia 

tym zagrożeniom. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Przed 

wydaniem decyzji stronie nie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu określa czas jej obowiązywania. Decyzja 

ta obowiązuje nie dłużej niż do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie. 

3. Prezes Urzędu może przedłużyć, w drodze decyzji, czas obowiązywania decyzji, o której 

mowa w ust. 1. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

[4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 106 ust. 1 pkt 1 

i 2.] 

<4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, nie nakłada się kar, o których mowa w art. 106 

ust. 1 pkt 1 i 2.> 

<5. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes 

Urzędu przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu w terminie 10 dni od dnia 

otrzymania odwołania. 

6. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów rozpoznaje odwołanie w terminie 2 miesięcy 

od dnia przekazania odwołania przez Prezesa Urzędu.> 
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<Rozdział 3a 

Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 

 

Art. 99a. 

1. Konsument, rzecznik konsumentów, Rzecznik Ubezpieczonych, organizacja 

konsumencka lub zagraniczna organizacja wpisana na listę organizacji 

uprawnionych w państwach Unii Europejskiej do wszczęcia postępowania o uznanie 

postanowień wzorca umowy za niedozwolone, opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli cel jej działania uzasadnia wystąpienie przez nią 

z takim zawiadomieniem dotyczącym wzorców umów stosowanych w 

Rzeczypospolitej Polskiej, zagrażających interesom konsumentów w państwie 

członkowskim, w którym organizacja ta ma swoją siedzibę, mogą zgłosić Prezesowi 

Urzędu na piśmie zawiadomienie dotyczące podejrzenia naruszenia zakazu, o którym 

mowa w art. 23a. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) wskazanie przedsiębiorcy, któremu zarzucane jest stosowanie niedozwolonych 

postanowień wzorca umowy; 

2) opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia; 

3) wskazanie postanowienia wzorca umowy naruszającego zakaz, o którym mowa w 

art. 23a; 

4) uprawdopodobnienie naruszenia zakazu określonego w art. 23a; 

5) dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie. 

3. Przepisy art. 86 ust. 3 i 4 stosuje się. 

Art. 99b. 

1. Stroną postępowania jest każdy, wobec kogo zostało wszczęte postępowanie w sprawie 

o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. 

2. Prezes Urzędu wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie o uznanie 

postanowień wzorca umowy za niedozwolone i zawiadamia o tym strony. 

 

Art. 99c. 

1. Prezes Urzędu może dopuścić do udziału w postępowaniu w charakterze podmiotu 

zainteresowanego podmiot uprawniony do złożenia zawiadomienia, jeżeli uzna, że 

udział takiego podmiotu w postępowaniu może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. 

2. Dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze podmiotu zainteresowanego 

następuje na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia zawiadomienia. 

3. Dopuszczenie lub odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu w charakterze 

podmiotu zainteresowanego następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje 

zażalenie. 

4. Prezes Urzędu zawiadamia stronę o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu 

podmiotu zainteresowanego. 

5. Podmiot zainteresowany ma prawo składania dokumentów i wyjaśnień co do 

okoliczności sprawy. 
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6. Podmiot zainteresowany ma prawo wglądu do akt sprawy. 

7. Prezes Urzędu informuje podmiot zainteresowany o sposobie załatwienia sprawy. 

Podmiotowi temu nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji. 

 

Art. 99d. 

Prezes Urzędu może nadać decyzji w całości lub w części rygor natychmiastowej 

wykonalności, jeżeli wymaga tego ważny interes konsumentów. 

 

Art. 99e. 

Postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 

powinno być zakończone w terminie 4 miesięcy, a w sprawie szczególnie 

skomplikowanej – nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Przepisy 

art. 35–38 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 99f. 

Nie wszczyna się postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynęły 3 

lata.> 

 

<Art. 101a. 

1. Jeżeli w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów zostanie uprawdopodobnione, że dalsze stosowanie zarzucanej 

praktyki może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla 

zbiorowych interesów konsumentów, Prezes Urzędu przed zakończeniem 

postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 

może, w drodze decyzji, zobowiązać przedsiębiorcę, któremu jest zarzucane 

stosowanie praktyki, do zaniechania określonych działań w celu zapobieżenia tym 

zagrożeniom. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Przed 

wydaniem decyzji stronie nie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, o którym mowa w art. 10 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu określa czas jej obowiązywania. 

Decyzja ta obowiązuje nie dłużej niż do czasu wydania decyzji kończącej 

postępowanie w sprawie. 

3. Prezes Urzędu może przedłużyć, w drodze decyzji, czas obowiązywania decyzji, o 

której mowa w ust. 1. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, nie nakłada się kary, o której mowa w art. 106 ust. 

1 pkt 4. 

5. Przepisy art. 89 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.> 
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[Art. 105. 

Nie wszczyna się postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, upłynął rok.] 

 

<Art. 105. Nie wszczyna się postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano ich stosowania, 

upłynęły 3 lata.> 

 

<Art. 105ia. 

1. W celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów kontrolujący ma prawo podjęcia 

czynności zmierzających do zakupu towaru. 

2. Okazanie kontrolowanemu albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji 

służbowej upoważniającej do wykonywania czynności kontrolnych oraz doręczenie 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i zgody sądu, o której mowa w ust. 4, 

następuje niezwłocznie po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1. 

3. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, może być utrwalany za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez informowania kontrolowanego. 

Informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, na których zarejestrowano przebieg 

kontroli lub poszczególne czynności w jej toku, stanowią załącznik do protokołu 

kontroli. Poinformowanie kontrolowanego o utrwalaniu przebiegu czynności, o 

których mowa w ust. 1, następuje niezwłocznie po dokonaniu czynności, o których 

mowa w zdaniu 1. 

4. Podjęcie czynności, o których mowa w ust. 1 i 3, wymaga zgody sądu ochrony 

konkurencji i konsumentów, udzielonej na wniosek Prezesa Urzędu. 

5. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów wydaje w ciągu 48 godzin postanowienie w 

sprawie, o której mowa w ust. 4. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.> 

 

Art. 106. 

1. Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w 

wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym 

rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie: 

1)   dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6, w zakresie niewyłączonym na 

podstawie art. 7 i art. 8, lub naruszenia zakazu określonego w art. 9; 

2)   dopuścił się naruszenia art. 101 lub art. 102 TFUE; 

3)   dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu; 

<3a) dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 23a;> 

4)   dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 24. 

2. Prezes Urzędu może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną 

w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten 

choćby nieumyślnie: 
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1)   we wniosku, o którym mowa w art. 23, lub w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94 ust. 

2, podał nieprawdziwe dane; 

[2)   nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 10 ust. 9, art. 

12 ust. 3, art. 19 ust. 3, art. 28 ust. 3 lub art. 50 bądź udzielił nieprawdziwych lub 

wprowadzających w błąd informacji;] 

<2) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 10 ust. 

9, art. 12 ust. 3, art. 19 ust. 3, art. 23c ust. 3, art. 28 ust. 3 lub art. 50 bądź udzielił 

nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;> 

3)   uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 

105a lub art. 105i, w tym nie wykonuje obowiązków określonych w art. 105d ust. 1 

lub w art. 105e ust. 1; 

4)   uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie przeszukania na 

podstawie art. 91 lub art. 105n, w tym nie wykonuje obowiązków określonych w art. 

105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 1. 

3. Obrót, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jako sumę: 

1)   przychodów wykazanych w rachunku zysków i strat - w przypadku przedsiębiorcy 

sporządzającego taki rachunek na podstawie przepisów o rachunkowości; 

2)   przychodów wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym równoważnym do 

rachunku zysków i strat sporządzanym na podstawie przepisów o rachunkowości lub 

w innym dokumencie podsumowującym przychody w roku obrotowym, w tym w 

sprawozdaniu z wykonania budżetu - w przypadku przedsiębiorcy, który nie sporządza 

rachunku zysków i strat na podstawie przepisów o rachunkowości; 

3)   udokumentowanych przychodów uzyskanych w roku obrotowym w szczególności ze 

sprzedaży produktów, towarów lub materiałów, przychodów finansowych oraz 

przychodów z działalności realizowanej na podstawie statutu lub innego dokumentu 

określającego zakres działalności przedsiębiorcy, a także wartości uzyskanych przez 

przedsiębiorcę dotacji przedmiotowych - w przypadku braku dokumentów, o których 

mowa w pkt 1 i 2; 

4)   dochodów własnych pomniejszonych o wpływy z podatków - w przypadku gmin, 

powiatów i województw. 

4. W przypadku gdy przedsiębiorca powstał w wyniku połączenia lub przekształcenia innych 

przedsiębiorców, obliczając wysokość jego obrotu, o którym mowa w ust. 1, Prezes 

Urzędu uwzględnia obrót osiągnięty przez tych przedsiębiorców w roku obrotowym 

poprzedzającym rok nałożenia kary. 

5. W przypadku gdy przedsiębiorca w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary 

nie osiągnął obrotu lub osiągnął obrót w wysokości nieprzekraczającej równowartości 

100 000 euro, Prezes Urzędu nakładając karę pieniężną na podstawie ust. 1 uwzględnia 

średni obrót osiągnięty przez przedsiębiorcę w trzech kolejnych latach obrotowych 

poprzedzających rok nałożenia kary. 

6. W przypadku gdy przedsiębiorca nie osiągnął obrotu w okresie trzyletnim, o którym mowa 

w ust. 5, lub gdy obrót przedsiębiorcy obliczony na podstawie tego przepisu nie przekracza 
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równowartości 100 000 euro, Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze 

decyzji, karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej równowartości 10 000 euro. 

7. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dysponuje przed wydaniem decyzji danymi 

finansowymi niezbędnymi do ustalenia obrotu za rok obrotowy poprzedzający rok 

nałożenia kary, Prezes Urzędu, nakładając karę pieniężną na podstawie ust. 1, uwzględnia: 

1)   obrót osiągnięty przez przedsiębiorcę w roku obrotowym poprzedzającym ten rok; 

2)   w przypadku, o którym mowa w ust. 5 - średni obrót osiągnięty przez przedsiębiorcę w 

trzech kolejnych latach obrotowych poprzedzających ten rok. Przepis ust. 6 stosuje się 

odpowiednio. 

 

[Art. 107. 

Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w 

wysokości stanowiącej równowartość do 10 000 euro za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

decyzji wydanych na podstawie art. 10, art. 12 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 

2 i 4, art. 26, art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 i 3, postanowień wydanych na 

podstawie art. 105g ust. 1 lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk 

ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz 

koncentracji; karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji.] 

 

<Art. 107. 

Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w 

wysokości stanowiącej równowartość do 10 000 euro za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu decyzji wydanych na podstawie art. 10, art. 12 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 

ust. 1, art. 21 ust. 2 i 4, art. 23b, art. 23c ust. 1, art. 26, art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 1, art. 89 

ust. 1 i 3 oraz art. 101a ust. 1 i 3, postanowień wydanych na podstawie art. 105g ust. 1 

lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, 

praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolonych postanowień 

wzorców umów oraz koncentracji. Karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej 

w decyzji.> 

 

Art. 111. 

1. Prezes Urzędu, ustalając wysokość nakładanej kary pieniężnej, uwzględnia w 

szczególności okoliczności naruszenia przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie 

przepisów ustawy, a także, w przypadku kary pieniężnej, o której mowa w: 

1)   art. 106 ust. 1 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 - okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia 

przepisów ustawy, przy czym stopień naruszenia Prezes Urzędu ocenia biorąc pod 

uwagę okoliczności dotyczące natury naruszenia, działalności przedsiębiorcy, która 

stanowiła przedmiot naruszenia oraz - w przypadkach, o których mowa w art. 106 

ust. 1 pkt 1-3 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 - specyfiki rynku, na którym doszło do 

naruszenia; 

2)   art. 106a - stopień wpływu zachowania osoby zarządzającej na naruszenie, którego 

dokonał przedsiębiorca, przychody uzyskane przez osobę zarządzającą u danego 



- 15 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

przedsiębiorcy, z uwzględnieniem okresu trwania naruszenia oraz okres i skutki 

rynkowe naruszenia; 

3)   art. 106 ust. 2 oraz w art. 108 ust. 2 i 3 - wpływ naruszenia na przebieg i termin 

zakończenia postępowania; 

4)   art. 107 oraz w art. 108 ust. 1 pkt 1 - skutki rynkowe niewykonania decyzji, 

postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107. 

2. Ustalając wysokość kar pieniężnych zgodnie z ust. 1 Prezes Urzędu bierze pod uwagę 

okoliczności łagodzące lub obciążające, które wystąpiły w sprawie. 

3. Okolicznościami łagodzącymi, o których mowa w ust. 2, są w szczególności: 

1)   w przypadku naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję: 

a)  dobrowolne usunięcie skutków naruszenia, 

b)  zaniechanie stosowania zakazanej praktyki przed wszczęciem postępowania lub 

niezwłocznie po jego wszczęciu, 

c)  podjęcie z własnej inicjatywy działań w celu zaprzestania naruszenia lub 

usunięcia jego skutków, 

d)  współpraca z Prezesem Urzędu w toku postępowania, w szczególności 

przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania, 

e)  bierna rola przedsiębiorcy w naruszeniu zakazu porozumień ograniczających 

konkurencję, w tym unikanie przez niego wprowadzenia w życie postanowień 

porozumienia ograniczającego konkurencję, 

f)  działanie pod przymusem - w przypadku naruszenia zakazu porozumień 

ograniczających konkurencję; 

[2)   w przypadku naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów - okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. a-d;] 

<2) w przypadku naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów lub stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów – 

okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. a–d;> 

3)   w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez 

przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 ustawy lub w art. 

101 ust. 1 lit. a-e TFUE: 

a)  działanie pod przymusem, 

b)  przyczynienie się do dobrowolnego usunięcia przez przedsiębiorcę skutków 

naruszenia, 

c)  przyczynienie się do zaniechania przez przedsiębiorcę z własnej inicjatywy 

stosowania niedozwolonej praktyki przed wszczęciem postępowania lub 

niezwłocznie po jego wszczęciu, 

d)  okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. c i d; 

4)   w przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 - 

poinformowanie Prezesa Urzędu o dokonaniu koncentracji oraz okoliczności, o 

których mowa w pkt 1 lit. d. 

4. Okolicznościami obciążającymi, o których mowa w ust. 2, są: 

1)   w przypadku naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję: 
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a)  rola lidera lub inicjatora porozumienia ograniczającego konkurencję lub 

nakłanianie innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu - w 

przypadku naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję, 

b)  przymuszanie, wywieranie presji lub stosowanie środków odwetowych w 

stosunku do innych przedsiębiorców lub osób w celu wprowadzenia w życie lub 

kontynuowania naruszenia, 

c)  dokonanie uprzednio podobnego naruszenia, 

d)  umyślność naruszenia; 

2)   [w przypadku naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów:] <w przypadku naruszenia zakazu praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów lub stosowania niedozwolonych postanowień 

wzorców umów:>  

a)  znaczny zasięg terytorialny naruszenia lub jego skutków, 

b)  znaczne korzyści uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z dokonanym 

naruszeniem, 

c)  okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. c i d; 

3)   w przypadku dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez 

przedsiębiorcę zakazów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 ustawy lub w art. 

101 ust. 1 lit. a-e TFUE: 

a)  rola organizatora, inicjatora porozumienia ograniczającego konkurencję lub 

nakłanianie innych przedsiębiorców lub osób do uczestnictwa w porozumieniu, 

b)  znaczne korzyści uzyskane przez osobę zarządzającą w związku z dokonanym 

naruszeniem, 

c)  okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. b i c; 

4)   w przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 - 

okoliczności, o których mowa w pkt 1 lit. c i d. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)  

 

DZIAŁ IVa 

[Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji] 

<Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów> 
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[DZIAŁ IVb 

Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone] 

 

Art. 479
36

. 

Sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone należą do właściwości Sądu 

Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów. 

 

Art. 479
37

. 

(uchylony). 

 

Art. 479
38

. 

§ 1. Powództwo w sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego rozdziału może 

wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą 

postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem. Powództwo może 

wytoczyć także organizacja pozarządowa, do której zadań statutowych należy ochrona 

interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

§ 2. Powództwo może ponadto wytoczyć zagraniczna organizacja wpisana na listę organizacji 

uprawnionych w państwach Unii Europejskiej do wszczęcia postępowania o uznanie 

postanowień wzorca umowy za niedozwolone, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Wspólnot Europejskich, jeżeli cel jej działania uzasadnia wystąpienie przez nią z takim 

żądaniem dotyczącym wzorców umów stosowanych w Polsce, zagrażających interesom 

konsumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja ta ma swoją siedzibę. 

 

Art. 479
39

. 

Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić również 

wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania nie minęło sześć 

miesięcy. 

 

Art. 479
40

. 

Zaniechanie przez pozwanego, po wytoczeniu powództwa, stosowania zaskarżonego 

postanowienia wzorca umownego nie ma wpływu na bieg postępowania. 

 

Art. 479
41

. 

W sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone sąd nie może wydać 

wyroku tylko na podstawie uznania powództwa. Niedopuszczalne jest też zawarcie ugody. 

 

Art. 479
42

. 

§ 1. W razie uwzględnienia powództwa sąd w sentencji wyroku przytacza treść postanowień 

wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazuje ich wykorzystywania. 

§ 2. Od wyroku sądu drugiej instancji przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. 
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Art. 479
43

. 

Wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za 

niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 479
45

 § 2. 

 

Art. 479
44

. 

§ 1. Sąd zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

§ 2. Koszty opublikowania wyroku, o którym mowa w § 1, są zaliczane do kosztów procesu. 

 

Art. 479
45

. 

§ 1. Odpis prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo sąd przesyła Prezesowi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

§ 2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi, na podstawie wyroków, o 

których mowa w § 1, rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. 

§ 3. Rejestr, o którym mowa w § 2, jest jawny. 

§ 4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru postanowień wzorców 

umowy uznanych za niedozwolone.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094) 

 

[Art. 138b. 

§ 1. Kto, będąc zobowiązany na mocy orzeczenia sądu do zaniechania wykorzystywania lub 

do odwołania zalecenia stosowania ogólnych warunków umów albo wzoru umowy, nie 

stosuje się do tego obowiązku, zawierając w umowie niedozwolone postanowienia 

umowne, podlega karze grzywny. 

§ 2. Jeżeli orzeczenie sądu, o którym mowa w § 1, dotyczy przedsiębiorcy niebędącego osobą 

fizyczną, odpowiedzialność przewidzianą w § 1 ponosi osoba kierująca 

przedsiębiorstwem lub osoba upoważniona do zawierania umów z konsumentami.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, 559 

i 978)  

 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 
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1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 

kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w 

zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, 

pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c)  stosowania metod statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

1c)  instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym dla stosowania metod 

statystycznych, o którym mowa w art. 128d ust. 1 i 6; 

2)   na żądanie: 

( lit. a - q  pominięto)  

[r)  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie określonym 

ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),] 

<r) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

– w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 

późn. zm.), 

– w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 184 i …),> 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w 

sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137. z późn. 

zm.), 

t)  organu Służby Celnej na zasadach i w trybie określonych w art. 75 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.), 

u)  podmiotu, o którym mowa w art. 26l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych, 

v)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych 

(Dz. U. poz. 1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz 

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 
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międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 

oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036). 

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej, organom kontroli skarbowej oraz powiernikowi i 

jego zastępcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach 

zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), 

regulują odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1)   bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje 

te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze 

stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d 

ust. 1; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)  instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1015 i 1188) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 
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4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 157 oraz z 2015 r. poz. 73 i 978)  

 

Art. 281. 

1. Z zastrzeżeniem art. 282, informacje stanowiące tajemnicę zawodową mogą być ujawniane 

wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu karnym, a w 

postępowaniu cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących 

stroną postępowania; 

2)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed organem 

kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o 

wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

3)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera w 

zakresie danych dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki 

określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 

2012 r. poz. 82, 1529 i 1544); 
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4)   naczelnika urzędu skarbowego w związku z toczącym się przed organem kontroli 

skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

5)   dyrektora urzędu kontroli skarbowej w związku z toczącym się przed organem kontroli 

skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

6)   inspektora kontroli skarbowej w związku z toczącym się przed organem kontroli 

skarbowej postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie 

skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu; 

7)   biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu 

obowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne do celów 

tego badania, na podstawie zawartej z nim umowy; 

8)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura 

Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie 

przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

9)   Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

287, poz. 1687, ze zm.); 

10)  komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu; 

10a)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. 

U. poz. 1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań; 

11)  jedynego uczestnika funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi, przy czym w 

przypadku, gdy uczestnikiem funduszu są podmioty należące do tej samej grupy 

kapitałowej, dla celów niniejszego przepisu grupa ta jest traktowana jako jedyny 

uczestnik[.] <;> 

<12) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym 

się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 i …), 

jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu.> 

2. Fundusz sekurytyzacyjny może ujawniać informacje dotyczące nabytych wierzytelności 

lub puli wierzytelności podmiotom, z którymi zawiera lub zawarł umowy, o których mowa 

w art. 191. 

3. Udostępnianie informacji gospodarczych przez fundusze inwestycyjne na zasadach i w 

trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 
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gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.) 

nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73, 978 i 1045)  

 

Art. 149. 

Z zastrzeżeniem art. 150-153 oraz art. 20, art. 21, art. 23 i art. 25 ustawy o nadzorze, 

informacje stanowiące tajemnicę zawodową, będące w posiadaniu osób fizycznych 

wymienionych w art. 148 ust. 1, są ujawniane wyłącznie na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub 

postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe; 

2)   sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodzącego od państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie 

informacji objętych tajemnicą zawodową; 

3)   sądu w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym w sprawie, w której stroną jest 

podmiot będący stroną umowy lub innej czynności objętej tą tajemnicą - w zakresie 

informacji dotyczących tego podmiotu; 

4)   Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w związku z toczącym się przed organem 

kontroli skarbowej postępowaniem w sprawie o: 

a)  przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe przeciwko osobie fizycznej 

będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w 

zakresie informacji dotyczących tej osoby, 

b)  przestępstwo skarbowe popełnione przy wykonywaniu czynności związanych z 

działalnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, będącej stroną umowy lub innej czynności prawnej objętej 

tajemnicą zawodową - w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej; 

5)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub upoważnionego przez niego kontrolera - w zakresie 

informacji dotyczących jednostki kontrolowanej, niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego w prowadzonym postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki, 

określonym w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 

2012 r. poz. 82, 1529 i 1544); 

6)   podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotu, o którym mowa 

w art. 148 ust. 1 pkt 2, na podstawie zawartej z nim umowy - w zakresie informacji 

określonych przepisami o rachunkowości; 

7)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 
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Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i 

ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych; 

8)   Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, 

jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, 

poz. 1687, z późn. zm.); 

8a)  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne do skutecznego 

zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawcy i uzyskania 

dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. 

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.); 

9)   komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem zabezpieczającym lub 

egzekucyjnym w sprawie roszczeń wobec podmiotu będącego stroną umowy lub innej 

czynności prawnej objętej tajemnicą zawodową - w zakresie informacji dotyczących tego 

podmiotu; 

<9a) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 i …), jeżeli są niezbędne w 

toczącym się postępowaniu;> 

10)  administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym 

mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 

1289), w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań. 

 


