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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 30 listopada 2016 r.  

o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej  

w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 

 

(druk nr 348) 

 

 

 

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

z 2016 r. poz. 1822) 

 

[DZIAŁ IVa 

Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów] 

<Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz 

w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową> 

 

Art. 479
28

. 

§ 1. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w 

sprawach: 

1)   odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego 

w przepisach niniejszego rozdziału "Prezesem Urzędu"; 

2)   zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach 

prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub 

przepisów odrębnych; 

2a)   zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w sprawie rozpatrzenia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.); 

3)   zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniu 

zabezpieczającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów; 
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4)   zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym 

w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych 

przez Prezesa Urzędu; 

5)    zażaleń, o których mowa w art. 105m i w art. 105p ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)[.] <,> 

<6)  zażaleń, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o 

przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w 

obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. poz. …).> 

§ 2. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu wnosi się za jego pośrednictwem do sądu ochrony 

konkurencji i konsumentów w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. 

§ 3. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym 

dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, przytoczenie 

zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o 

uchylenie lub zmianę decyzji w całości lub w części. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O AGENCJI RYNKU ROLNEGO I ORGANIZACJI 

NIEKTÓRYCH RYNKÓW ROLNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 401) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   organizację i zadania Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją"; 

2)   zasady prowadzenia centralnego rejestru przedsiębiorców uczestniczących w 

mechanizmach administrowanych przez Agencję, w tym dotyczących Wspólnej 

Polityki Rolnej, w ramach których Agencja realizuje swoje zadania; 

3)   organizację rynku: 

a)  mięsa, 

b)  (uchylona), 

c)  cukru, 

d)  (uchylona), 

da)  zbóż; 
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e)  (uchylona), 

f)  (uchylona); 

3a)  zasady uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz 

organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki 

mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw; 

3b)  zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych 

należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 1308/2013"; 

4)   (uchylony); 

5)   zasady udzielania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

1a. Agencja wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu 

państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym przepisami 

rozporządzenia nr 1308/2013, przepisami Unii Europejskiej wydanymi w trybie tego 

rozporządzenia oraz innymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi Wspólnej Polityki 

Rolnej, chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej. 

2. Do realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej określonych w przepisach Unii 

Europejskiej nie stosuje się przepisów o ochronie konsumentów i konkurencji oraz 

przepisów o zamówieniach publicznych. 

[3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz 

przepisów Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, o których mowa w 

ustawie.] 

 

Art. 20. 

1. Agencja przeprowadza: 

1)   kontrole w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

2)   czynności sprawdzające: 

a)  u osoby fizycznej, osoby prawnej lub w jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a1u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839&full=1
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b)  u producenta rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419) 

- uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję, w tym 

dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej; 

3)   czynności sprawdzające u producenta rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który złożył wniosek o udzielenie 

dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny 

lub kwalifikowany[.] <,> 

<4)  czynności sprawdzające u dostarczającego lub nabywającego produkty rolne 

należące do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 

– stron umowy, o której mowa w art. 38q ust. 1.> 

2. Czynności sprawdzające są wykonywane przez: 

1)   służby techniczne Agencji, w skład których wchodzą pracownicy zatrudnieni w 

komórkach organizacyjnych Agencji, 

2)   jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 21 

- na podstawie upoważnienia do wykonywania tych czynności wydanego przez Prezesa 

Agencji. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do 

wykonywania czynności sprawdzających, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do 

ich wykonywania. 

4. Przed przystąpieniem do czynności sprawdzających osoba upoważniona do ich 

wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2. 

5. Osoby upoważnione do wykonywania czynności sprawdzających mają prawo do: 

1)   wstępu do obiektów i pomieszczeń należących do przedsiębiorców, w szczególności 

do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych; 

1a)  wstępu na teren gospodarstwa rolnego; 

2)   żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem czynności 

sprawdzających; 

3)   wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem czynności sprawdzających, 

sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych 

dokumentów; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1424705&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1424705&full=1
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4)   sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej czynności 

sprawdzającej; 

5)   pobierania do badań próbek produktów rolnych i żywnościowych oraz innych 

produktów zawierających w swoim składzie produkty rolne i żywnościowe. 

6. Osoba wykonująca czynności sprawdzające sporządza z tych czynności raport. 

7. Raport podpisuje osoba wykonująca czynności sprawdzające oraz przedsiębiorca. 

8. W przypadku odmowy podpisania raportu przez przedsiębiorcę, raport podpisuje tylko 

osoba wykonująca czynności sprawdzające, dokonując w raporcie stosownej adnotacji o 

tej odmowie. 

9. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie ujednolicenie informacji 

zawartych w upoważnieniu. 

 

Art. 38q. 

1. Każde dostarczenie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 

ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, przez 

producentów, grupy producentów tych produktów, organizacje takich producentów albo 

zrzeszenia organizacji takich producentów do pierwszego nabywcy wymaga pisemnej 

umowy spełniającej warunki określone w: 

1)   art. 127 rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku produktów rolnych należących do 

sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1308/2013; 

2)   art. 148 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku produktów rolnych 

należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. p rozporządzenia nr 

1308/2013; 

3)   art. 168 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku produktów rolnych 

należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a, b, d-o oraz q-x 

rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. W przypadku gdy pierwszym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, nie jest przetwórca, 

umowa między kolejnymi nabywcami jest również zawierana na piśmie. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, dotycząca dostarczania tytoniu zawierana jest w terminie 

do dnia 15 marca roku zbiorów. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a1u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a1u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a127&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a1u2lc&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a148u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a1u2lp&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a168u4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a168u6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a1u2la&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a1u2lb&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a1u2ld&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a1u2lq&full=1
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<3a. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy według miejsca siedziby lub 

zamieszkania nabywcy przeprowadza czynności sprawdzające spełnienia obowiązku 

zawierania umów, o których mowa w ust. 1.> 

[4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, 

minimalny okres obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, mając na względzie 

zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.] 

<4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze 

rozporządzenia, minimalny okres obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, 

oraz minimalny okres od zawarcia umowy do realizacji dostawy, mając na względzie 

zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.> 

 

<Rozdział 9c 

Przepisy o karach pieniężnych 

 

Art. 40i. 

1. Kto: 

1) nabywa bez pisemnej umowy produkty rolne należące do sektorów, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, będąc do tego obowiązanym 

zgodnie z art. 38q ust. 1, 

2) nabywa produkty rolne należące do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 

rozporządzenia nr 1308/2013, na podstawie umowy niespełniającej warunków 

określonych w: 

a) art. 125 lub art. 127 rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku produktów 

rolnych należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c 

rozporządzenia nr 1308/2013, 

b) art. 148 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku produktów rolnych 

należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. p rozporządzenia nr 

1308/2013, 

c) art. 168 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku produktów 

rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a, b, d–o 

oraz q–x rozporządzenia nr 1308/2013 
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– podlega karze pieniężnej w wysokości 10% zapłaty, w rozumieniu art. 29a ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 710, z późn. zm.), za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy. 

2. Nie mają wpływu na obowiązek zapłaty i wysokość wymierzonej kary, o której 

mowa w ust. 1, czynności mające na celu zmniejszenie wartości umowy, w 

szczególności obniżenie ceny z tytułu wad produktów, odstąpienie od umowy, 

wystawienie faktury korygującej. 

Art. 40j. 

1. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor oddziału 

terenowego Agencji właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy. 

2. Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek 

bankowy właściwego oddziału terenowego Agencji, w terminie 14 dni od dnia, 

w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna.> 

 

 


