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W nawiązaniu do pisma z dnia 30 stycznia 2014 r., nr GMS-WP-173-28/14, 

dotyczącego rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta, przekazanego 

Prokuratorowi Generalnemu do wyrażenia opinii w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, 

z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż poza zastrzeżeniami dotyczącymi projektowanej 

nowelizacji Kodeksu wykroczeń nie zgłaszam uwag do przedstawionego projektu 

w zakresie, w jakim objęte jego ramami rozwiązania stanowią transpozycję dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011183/UE z dnia 25 października 2011 r. 

w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 

1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 

85/577/EWG i dyrektywę 97/7 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE 

L 2011, Nr 304). 

Przyjęty w projektowanej ustawie sposób osiągnięcia celów transponowanej 

dyrektywy, do których w pierwszym rzędzie należy ujednolicenie i doprecyzowanie 

unormowań dotyczących umów konsumenckich w zakresie obowiązków 

informacyjnych i wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów, 



prawa odstąpienia od umowy, a także przepisów dotyczących odpowiedzialności 

za jakość rzeczy sprzedanej, zasługuje na akceptację. 

Równocześnie sygnalizuję, w odniesieniu do przepisu o charakterze 

represyjnym, którego wprowadzenie do porządku prawnego w drodze nowelizacji 

Kodeksu wykroczeń przewiduje art. 45 pkt 2 projektowanej ustawy, iż pomiędzy 

ksztahem proponowanego unormowania a uzasadnieniem projektu zachodzi 

niemożliwa do pogodzenia rozbieżność, wzbudzająca wątpliwości co do rzeczywistych 

zamierzeń projektodawcy w tym zakresie. 

W uzasadnieniu wskazano, iż dodawany nowy art. 139 b Kodeksu wykroczeń 

ma wprowadzać "odpowiedzialność karnoadministracyjną za uchybienie obowiązkom 

informacyjnym przewidzianym w projekcie niniejszej ustawy", a rozwiązanie takie, 

zdaniem Projektodawców, realizując wymóg art. 24 dyrektywy ma służyć 

bardziej efektywnemu wykonywaniu przez przedsiębiorców tych obowiązków 

(uzasadnienie, s. lO). Jednak ksztah zaproponowanego przepisu, w tym sposób określenia 

sankcji grożącej za opisane w nim zachowanie, jak i jego umiejscowienie 

w Kodeksie wykroczeń przesądza o tym, iż wprowadza on podstawę opartej na 

zasadzie winy odpowiedzialności wykroczeniowej, nie zaś odpowiedzialności 

kamoadministracyjnej. 

Przy przyjęciu założenia, iż zamiarem projektodawców objęte jest utrzymanie 

odpowiedzialności wykroczeniowej w tym zakresie, przedstawiona propozycja 

również nasuwa istotne zastrzeżenia. 

Opis czynu zawarty w proj. art. 139b k.w., zastępującym art. 138a k.w., 

którego równoczesne uchylenie projektowana ustawa przewiduje, jest nieprecyzyjny 

w odniesieniu do istoty sankcjonowanego zachowania. Formułujące znamię strony 

przedmiotowej czynu określenie "nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub 

dostarczania dokumentu przewidzianego ustawą z dnia ... " jest nazbyt obszerne 

i będzie wzbudzać u adresatów tak uksztahowanej normy wątpliwości co do zakresu 

sankcjonowanego obowiązku, prowadząc do naruszenia ustawowego wymogu 

dostatecznej określoności zachowania zakazanego pod groźbą kary (nullum crimen 

sine lege certa). 



Deficyt projektowanej regulacji jest tym bardziej widoczny, jeżeli zważyć na 

fakt, iż w typach wykroczeń określonych wart. 138a k.w. sankcjonowane obowiązki 

zostały wskazane jednoznacznie, poprzez odwołanie się do precyzyjnie określających 

rodzaj wymaganego dokumentu sformułowań. 

Dostrzec również należy, iż proponowane brzmienie art. 139a k.w., w którego 

treści znalazło się odwołanie do innej ustawy identyfikowanej za pomocą daty jej 

uchwalenia oraz informacji dotyczących publikacji tej ustawy, jest nielogiczne. 

Nie jest bowiem możliwe przesądzenie przepisem zmieniającym zawartym w przyszłej 

ustawie o prawach konsumentów ostatecznej daty uchwalenia tej ustawy oraz danych 

dotyczących jej ogłoszenia. 

Formuła przepisu o charakterze represyjnym, który miałby ustanawiać zgodne 

z wymogiem wynikającym z art. 24 ust. l powołanej na wstępie dyrektywy sankcje, 

powinna zostać poddane gruntownej analizie i modyfikacji w toku dalszych prac 

legislacyjnych, prowadząc do precyzyjnego określenia penalizowanych tym przepisem 

obowiązków, w szczególności poprzez wskazanie konkretnych przepisów zawartych 

w przyszłej ustawie o prawach konsumentów. 

Z tego powodu celowe byłoby umiejscowienie proponowanego przepisu 

w tej właśnie ustawie, co służyłoby ponadto wzrostowi świadomości prawnej 

odnoszącej się do tej problematyki, zarówno w wypadku przedsiębiorców, 

jak i konsumentów. 


