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Ochrona konkurencji i konsumentów została w ostatnim czasie wzmocniona w l Business Centre l Por. pkt 1) 
nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w Club 
życie 18 stycznia 2015 r. Ustawa ta wprowadziła szereg instrumentów 
prawnych pozwalających Prezesowi UOKiK na skuteczne działanie. W kilka 
miesięcy po nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, BCC 
nie znajduje rzeczowych argumentów dla kolejnego, jeszcze większego 

wzmocnienia kompetencji Prezesa UOKiK. 
Uzasadnienie do ustawy oraz OSR, wskazują, że analiza ryzyk dla Polska Izba l Por. pkt 1) i 2) 
konsumentów oraz stosowania klauzul niedozwolonych została Informatyki i 
przeprowadzona wyłącznie na rynku usług bankowych i produktów Telekomunikacji 
ubezpieczeniowych, w związku z problemem tzw. missellingu, a więc w 
pozostałych sektorach rynku, brak analiz, że sytuacja zagraża prawom 
konsumenta. Trudno, więc znaleźć uzasadnienie dla tak restrykcyjnych 
rozwiązań dla całego rynku, które rozszerzają i tak bardzo duży zakres 
uznaniowości administracyjnej Prezesa UOKiK wzmacniając po raz kolejny 
władztwo UOKiK, wobec ostatniej zmiany, która weszła w życie 18 stycznia 
2015 r. Ustawodawca wprowadza nowe, znaczące sankcje, w tym sankcje 
karne dla ogółu przedsiębiorców. Należy uznać za słuszną ochronę interesów 
konsumentów, również tych, którym oferowane są produkty finansowe 
mające charakter szczególny i długotrwałe skutki finansowe. Przedłożony 

projekt jest jednak jednostronny, gdyż pomija słuszne interesy 
przedsiębiorców, w szczególności zapewnienia odpowiednich , gwarancji 
procesowych, choćby wstępną ochronę sądową w postępowaniu przed 
Prezesem UOKiK, który występuje w tym projekcie w roli oskarżyciela i 
sędziego. UOKiK potraktował niewątpliwe nadużycie na rynku finansowym, 
jako pretekst dla przyznania sobie bardzo daleko idących uprawnień śledczych 
i orzeczniczych, które naruszają zasadę proporcjonalności, godząc w wolność 
działalności gospodarczej. 
Uzasadnienie do projektu, zdaje się wskazywać, że zmiany podyktowane l Konfederacja l Por. pkt 2) 
są nieprawidłowymi - w ocenie UOKiK - praktykami na rynku finansowym. lewiatan 
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Tymczasem, nowelizacja swoim zakresem w zasadzie obejmuje wszystkich 
przedsiębiorców ze wszystkich branż. Jedyny wyjątek stanowi zmiana prawa 
materialnego, wprowadzająca nową - nazwaną - praktykę naruszającą 

zbiorowe interesy konsumentów, która to praktyka rzeczywiście odnosi się 
tylko do usług finansowych (chociaż mogą one być szeroko rozumiane). 
Projekt nowelizacji argumentowany jest zasadniczo koniecznością l SPK 
przeciwdziałania nadużyciom na rynku usług finansowych. Tymczasem tylko 
do sektora finansowego stosują się: wprowadzenie tzw. mis-selingu jako 
nowej stypizowanej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów 
(nowy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), 
ograniczenie zakresu tajemnicy bankowej przez zobowiązanie banków do 
udostępnienia na żądnie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
informacji nią objętych (zmiana art. 105 ust. 1 lit. r ustawy prawo bankowe). 
Pozostałe proponowane zmiany, co do zasady mają mieć zastosowanie 
ogólne, tj. do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów niezależnie od 
sektora (lub nawet wykraczają poza ZIK). W szczególności, wszystkich 
przedsiębiorców ma dotyczyć jedna z najbardziej kontrowersyjnych propozycji 
- instytucja decyzji tymczasowej. Wskazana niekonsekwencja, tj. szerokie 
zastosowanie rozwiązań z założenia specyficznych rodzi obawy. Środki te 
zakładają, bowiem istotne ograniczenia dla obrotu profesjonalnego, co 
uzasadnia się potencjalnie szczególnie dotkliwymi skutkami niedozwolonych 
praktyk w sektorze usług finansowych. Rozwiązań tych nie można, zatem 
rozciągać na zasadzie automatyzmu na pozostałych uczestników obrotu 
(abstrahując już od uwag co do ich zasadności w ogóle). 
Należy zwrócić uwagę na ryzyka związane z bardzo krótkim, przyśpieszonym Konfederacja 
trybem prac nad tak istotnym Projektem, co nie pozwala zapewnić w Przedsiębiorstw 

przekonaniu KPF wystarczającego czasu na merytoryczną dyskusję ze stroną Finansowych w 
społeczną nad założeniami Projektu. Najdalej idące ryzyka to te związane z Polsce 
przyjęciem rozwiązań prawnych wadliwych systemowo oraz nie rokujących 
efektywną realizacją celów, które planowaną nowelizacją miałyby zostać 

osiągnięte. Na tym etapie można pominąć fakt, iż proponowane zmiany nie 
zyskują wsparcia przedsiębiorców. KPF nie kwestionuje faktu, że nie istniał 
formalny wymóg przygotowania założeń do Projektu, ale stoi na stanowisku, 

Por. pkt 2) 

Nie uwzględniamy uwagi. 
- kryzys na rynku finansowym 
ujawnił szczególne zagrożenie dla 
konsumentów 
- tryb procedowania zgodny z 
prawem 
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6. Uwaga 
ogólna 

Podsumowanie: 

że dla tak ważnej i radykalnej regulacji niezbędna byłaby wcześniejsza 

dyskusja ze środowiskiem przedsiębiorców w znacznie szerszym zakresie niż 
jedna - w naszej opinii niewystarczająca - konferencja, która odbyła się w dniu 
31.03.2015 r., w trakcie której dyskutowano wyłącznie niewielką część i to 
bardzo ogólnych założeń, których opis pojawił się wcześniej jedynie w 
mediach. KPF wskazuje przykładowo, że zmiana ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów (projekt założeń, numer druku UD60) dotycząca 
wdrożenia rozwiązań wzmacniających polski system ochrony konkurencji i 
konsumentów, wpływająca na efektywność instrumentów prawa 
antymonopolowego i ochrony konsumentów była procedowana ponad rok, 
zanim projekt ustawy został przekazany do Sejmu (w dniu 30 sierpnia 2013 r.). 
W tym czasie odbywały się liczne konferencje uzgodnieniowe w przedmiocie 
projektu założeń, a środowisko przedsiębiorców wielokrotnie miało szansę na 
zaprezentowanie swojego punktu widzenia, zarówno w toku prac nad 
założeniami jak i nad projektem ustawy. 
Inną kwestią pozostaje to, czy jednak funkcjonowanie firm pożyczkowych nie Krajowa Rada 
powinno być w dalszej perspektywie poddane nadzorowi państwa, tak jak w Radców 
wielu innych państwach UE. Prawnych 

Nowa praktyka 

Uwaga poza zakresem zmian 
objętym niniejszą nowelizacją. 

l) Brak definicji usługi finansowej - Należy podkreślić, że w polskim systemie prawnym istniała definicja usług finansowych, zawarta w art. 16a ust. l 

ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 212, poz. 1225). Ustawa 
ta została uchylona i przestała obowiązywać począwszy od dnia 25 grudnia 2014 r., kiedy to weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). 

Uchylony przepis ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wskazywał, iż 

usługą finansową są w szczególności: l)czynności bankowe; 2)umowy kredytu konsumenckiego; 3)czynności ubezpieczeniowe; 4)umowy uczestnictwa w: 

funduszu inwestycyjnym otwartym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu inwestycyjnym zamkniętym, specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym zamkniętym i funduszu inwestycyjnym mieszanym. 

Definicja powyższa została oparta na definicji tego rodzaju usług zawartej w art. 2 lit. b Dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 
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97/7 /WE i 98/27 /WE, zgodnie z którym, usługami finansowymi są wszelkie usługi o charakterze bankowym, kredytowym, ubezpieczeniowym, 

emerytalnym, inwestycyjnym i płatniczym. 

Zarówno zatem przepis Dyrektywy, jak i ww. ustawy miały charakter ogólny i zawierały otwarty katalog usług finansowych. 

Obecnie swoista definicja usług finansowych zawarta jest wart. 4 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. Przywołany przepis wylicza przykładowe usługi 
finansowe, również nie statuując zamkniętego ich charakteru. 

W ocenie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie jest zatem obecnie koniecznie definiowanie usługi finansowej na potrzeby nowelizacji 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, gdyż termin ten wydaje się wystarczająco jasny w kontekście zarówno obowiązujących przepisów, jak i 

ugruntowanych poglądów doktryny czy orzecznictwa, wypracowanych na gruncie analogicznych przepisów uchylonej ustawy o ochronie niektórych praw 
konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

z jednej strony, niewątpliwie usługami o charakterze finansowym będą wszelkie usługi tradycyjnie do nich zaliczane- czynności bankowe, 

ubezpieczeniowe, usługi płatnicze, udzielanie kredytów konsumenckich- w tym zakresie brak jest potrzeby tworzenia definicji legalnej usługi finansowej. z 
drugiej zaś strony, tworzenie wyczerpującej definicji wydaje się także niemożliwe. Rynek finansowy jest dziedziną o bardzo dynamicznym charakterze, 

nieustannie powstają nowe produkty, często w miejsce poprzednich. Ustawowe ograniczenie w tym zakresie uniemożliwiałoby zapewnienie odpowiedniej 

ochrony interesów konsumentów w odniesieniu do nowo powstających w tym zakresie usług, niemieszczących się ewentualnej definicji tej usługi. 

Jednocześnie, podkreślić trzeba, że w przypadku kontrowersji co do rozstrzygnięcia Prezesa Urzędu w zakresie uznania danej usługi za usługę finansową, 

decyzja ta poddana może być kontroli niezawisłego sądu, który w sposób bezstronny dokona oceny charakteru danej usługi. 

2) Już obecnie można uznać zachowania objęte tym przepisem za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 

Rzeczywiście, już obecnie można by zakwalifikować niektóre działania przedsiębiorców w zakresie sprzedaży oferowanych przez nich produktów 

finansowych jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Jednakże, w ocenie Prezesa Urzędu wprowadzenie nowego typu praktyki jest 

jednak pożądane, gdyż odpowiada to postulatowi dokładnego określania zachowań zabronionych pod groźbą sankcji administracyjnej. 

3) przepis odwołuje się do bardzo nieskonkretyzowanych, ocennych przesłanek, takich jak "stan zdrowia", "doświadczenie i wiedza", "sytuacja 

materialna"; są to nieostre i niewyczerpujące przesłanki rodzące ryzyko dyskrecjonalnej, subiektywnej oceny organu; otwarty katalog cech 

konsumentów powoduje, że sprzedawca nie jest w stanie wszystkich możliwych cech zidentyfikować i uwzględnić 

Uwaga częściowo uwzględniona. Proponujemy po słowach "ustalonym z uwzględnieniem" dodać zwrot "dostępnych przedsiębiorcy informacji w 

zakresie". 

Niezależnie od tego wyjaśniamy, że w ocenie Prezesa Urzędu, przesłanki wskazane w przepisie nie mogą mieć charakteru zamkniętego, ani też nie mogą 
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być określone w bardziej szczegółowy sposób. Zbyt szczegółowe, kazuistyczne wyliczenie przesłanek powodowałoby możliwość nadmiernego zawężenia 

zakresu zastosowania przepisu, a w konsekwencji, mogłoby wyłączyć zastosowanie go do wielu sytuacji faktycznych, ze szkodą dla zasługujących na 

ochronę interesów konsumentów. W ocenie Prezesa Urzędu, obecnie określone przesłanki są wystarczająco jasne i precyzyjne. Szczegółowa treść każdej z 

tych przesłanek musi być każdorazowo ustalana ad casum. Oczywiste jest, że przy mnogości rodzajów usług finansowych które mogą być świadczone 

konsumentom, ocena ich adekwatności do potrzeb konsumenta musi odbywać się w oparciu o różne kryteria. Sposób ustalania "potrzeb" konsumenta 

powinien być odpowiedni do danej usługi. Innymi słowy, nie sposób przyjąć, że proponowany przepis narzuca na przedsiębiorców obowiązek 

dokonywania w każdym przypadku rozległych, wyczerpujących badań/wywiadów, przeciwnie, przy ustalaniu potrzeb konsumentów oczekiwane jest 

jedynie uwzględnianie takich cech konsumentów, które są relewantne do rodzaju proponowanej usługi. Przykładowo- w odniesieniu do przedsiębiorcy 

świadczącego drobne usługi finansowe na małą skalę (np. pożyczki "chwilówki" na małe kwoty), nie jest pożądane {a nawet dozwolone) ustalanie przez 

przedsiębiorcę np. stanu zdrowia konsumenta. Podkreślić trzeba, że założeniem projektodawcy było, aby proponowany przepis nie kreował po stronie 

przedsiębiorców żadnych dodatkowych obowiązków w zakresie zbierania danych o konsumentach. Obecnie proponowana zmiana redakcyjna zmiany 

brzmienia przepisu w tym zakresie usuwa wskazane wątpliwości. 

Nie występuje ryzyko nadużycia władzy przez Prezesa UOKiK. Należy pamiętać, iż każda decyzja wydana przez Prezesa Urzędu podlega merytorycznej 

kontroli Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który każdorazowo może skontrolować prawidłowość dokonanych przez Prezesa Urzędu ocen. 

4) obawy w zakresie nieuzasadnionego gromadzenia danych osobowych (w tym danych wrażliwych), pomimo braku ku temu jasnych podstaw 

W żadnym razie proponowany przepis nie stanowi i nie może stanowić podstawy prawnej dla przetwarzania danych osobowych poza reżimem 

wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych, czy innymi ustawami zawierającymi szczególne regulacje w tym zakresie. Przepis nie statuuje w tym 

zakresie materialnoprawnej podstawy. Dodatkowo podkreślić trzeba, że w przypadkach kiedy na podstawie obowiązujących przepisów przedsiębiorca 

uzyskuje dostęp do określonych danych osobowych konsumenta, zakres przetwarzanych danych związany powinien być ściśle z rodzajem oferowanej 

usługi. Dodatkowo, wskutek zmiany redakcyjnej omówionej w pkt. 3, sygnalizowane ryzyka nie występują. 

5) analogiczne uprawnienia projektowane są dla KNF (projektowany art. 364 ustawy o działalności ubezpieczeniowej); kolizja uprawnień, niespójność, 

{naruszenie) przepisów wdrażających MIFID i PRIIPs, sprzeczność z regulacjami wydawanymi przez KNF 

Należy podkreślić, że proponowana regulacja nie zastępuje, ani nie wyłącza obowiązujących czy projektowanych przepisów dotyczących obowiązków 

informacyjnych instytucji finansowych względem klientów, czy obowiązków w zakresie badania adekwatności danych usług względem potrzeb klientów. 

W odniesieniu do pewnych produktów finansowych, co do których istnieją bardziej szczegółowe wymogi w ww. zakresie (wynikające z przepisów lub z 

właściwych aktów Komisji Nadzoru Finansowego, czy innych ciał uprawnionych do Wydawania regulacji), proponowany przepis umożliwia zapewnienie 

realizacji nałożonych obowiązków wskutek uznania naruszenia tych obowiązków za delikt administracyjny i wprowadzenia sankcji administracyjnej za 
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dopuszczenie się tegoż deliktu. 

Dodatkowo, podkreślić trzeba, że wskutek zmiany redakcyjnej omówionej w pkt. 3, usunięto wątpliwości w zakresie kreowania przez projektowany przepis 
dodatkowych obowiązków po stronie przedsiębiorców. 

6) brak uzasadnienia dla de facto sektorowej regulacji w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, obejmującej wszystkie sfery działalności 
gospodarczej. Tego rodzaju przepis powinien się znaleźć w ustawach sektorowych. 

Uwaga niezasadna. Wskazana praktyka jest szczególnie dotkliwa dla konsumentów usług finansowych, z których część nie podlega regulacjom 

sektorowym. Nie jest zatem możliwe wprowadzenie do ustaw regulujących szczegółowe gałęzie rynku finansowego wskazanych przepisów, 

powodowałoby to, że niektórzy z przedsiębiorców działających na tym rynku nie zostaliby objęci regulacją. Z drugiej strony, objęcie wskazanym przepisem 
wyłącznie przedsiębiorców działających na rynku usług finansowych (z wyłączeniem innych branż) spowodowane jest faktem, iż Prezes Urzędu 

zidentyfikował szczególne zagrożenie dla konsumentów w tym zakresie właśnie na rynku usług finansowych. Skutki nieuczciwych działań przedsiębiorców 

z tego rynku są dla konsumentów szczególnie dotkliwe- dotyczą bowiem zobowiązań na bardzo duże sumy, zaciąganych na wiele lat. 

7) niejasne pojęcie "oferowania usług", propozycja zastąpienia słowa "usług" słowem "produkt", wątpliwości co do terminu "oferowanie"- czy chodzi o 

umieszczenie w ogólnej ofercie produktów przedsiębiorcy, czy nakłanianie konsumenta do zakupu danego "nieadekwatnego" produktu finansowego 

Uwaga częściowo uwzględniona. Proponujemy, zmianę brzmienia przepisu w zakresie określenia "oferowanie konsumentom usług finansowych " poprzez 

zastąpienie go zwrotem: "proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych". Zmiana pozwala usunąć podnoszone wątpliwości, gdyż pojęcie 

"oferowania" może być interpretowane przez pryzmat terminologii kodeksu cywilnego, zaś pojęcie "proponowania nabycia" ma charakter bardziej ogólny, 

właściwy dla regulacji o charakterze publicznoprawnym. 

7. art. 24. 
ust. l 
uokik 

W związku z zauważalną w działalności Prezesa UOKiK oraz orzecznictwie Sądu 1 Sąd Najwyższy 

Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Warszawie rozbieżnością co 
do wykładni art. 24 ust. l uokik w zakresie przesłanki bezprawności 

zachowania przedsiębiorcy wskazane jest rozważenie celowości 

wprowadzenia zmiany art. 24 ust. l uokik. W przypadku opowiedzenia się za 
poszerzeniem zakresu zastosowania art. 24 uokik konieczna jest zmiana 
dotychczasowej definicji praktyki naruszającej zbiorowe interesy 
konsumentów w części odwołującej się do bezprawnego działania 

przedsiębiorcy. W przypadku uznania potrzeby poszerzenia zakresu 
przedmiotowego tego przepisu definicja praktyki powinna brzmieć 

następująco: "Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 

Uwaga uwzględniona 
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8. 

9. 

art. 24 
ust. 2 

pkt 4 

Art. 24 
ust. 2 
pkt 4 

rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami 
działanie przedsiębiorcy". 

Z uwagi na rozbieżności w praktyce Prezesa Urzędu oraz orzecznictwie 
sądowym, a także zastrzeżenia zgłaszane w piśmiennictwie, wskazane jest 
rozważenie rezygnacji z uzupełnienia definicji praktyki naruszającej zbiorowe 

interesy konsumentów o przykładowe wyliczenie nazwanych praktyk. Obecne 

brzmienie art. 24 ust. 2 uokik wywołuje wątpliwości co do kwalifikacji 
wymienionych w nim praktyk jako bezprawnych per se. Powstawienie art. 24 
ust. 2 uokik w obecnym brzmieniu może uczynić przewidziany w nowelizacji 
art. 24 ust. 2 pkt 4 uokik przepisem martwym, jeżeli przepisy usług 

finansowych nie zawierają zakazu oferowania usług opisanych w tym 
przepisie. Wyliczenie z art. 24 ust. 2 uokik powinno wówczas zostać 

przeniesione do art. 24 ust. 3 uokik o treści "Praktyką naruszającą zbiorowe 
interesy konsumentów w rozumieniu art. 24. ust. 2 jest w szczególności .... ". 
Obecna treść art. 24 ust. 2 uokik (uzupełniona przez pkt 4 przewidziany w 

nowelizacji) nie będzie wymagała zmiany w przypadku wprowadzenia 
postulowanej zmiany art. 24 ust. 2 uokik w zakresie treści przesłanki 

bezprawności. Bez tej zmiany art. 24 uokik będzie zdaniem Sądu Najwyższego 
znajdowat zastosowanie wyłącznie do zachowań przedsiębiorców sprzecznych 
z unormowaniami wynikającymi z innych ustaw. Nie ma obecnie podstaw do 
uznawania za bezprawne w rozumieniu art. 24 ust. 2 uokik zachowań 

przedsiębiorców sprzecznych z dobrymi obyczajami, o ile wymóg 
przestrzegania tych obyczajów nie wynika z regulacji szczególnej. 

Urząd KNF zwraca uwagę na zasadność rozbudowania projektowanęgo art. 24 
ust. 2 pkt 4 o przesłanki ujęte w dokumencie przyjętym przez Komisję Nadzoru 
Finansowego 22 lipca 2014 r. - Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji 
nadzorowanych, rozdział 7 Działalność promocyjna i relacje z klientami, § 36-
38. Propozycja legislacyjna Urzędu KNF w zakresie uwzględniającym niniejszą 
kwestię - niezależnie od dalszych uwag do proponowanej regulacji - jest 
następująca: 

"4) oferowanie konsumentom usług finansowych, które nie są 

adekwatne do potrzeb konsumentów, do których są kierowane, w 

Sąd Najwyższy 

Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Uwaga nieuwzględniona - por. pkt 

2) 

Uwaga niezasadna. Należy wskazać, 
że katalog okoliczności (cech 
konsumentów) branych pod uwagę 

przy ustalaniu adekwatności 

oferowanej usługi finansowej jest 
otwarty, ma charakter jedynie 
przykładowy- por. pkt 3). Ponadto, o 
ile inne regulacje przewidują w tym 
zakresie bardziej szczegółowe 

przesłanki, przedsiębiorcy powinni 
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szczególności co do indywidualnej sytuacji konsumenta, jego wiedzy i 
doświadczenia na rynku finansowym, czasu trwania inwestycji oraz poziomu 
akceptacji ryzyka przez konsumenta, z uwzględnieniem korzyści konsumenta 
oraz czynników warunkujących osiągnięcie ewentualnego zysku, a także ryzyk 
z nimi związanych, w tym opłat i kosztów, wynikających z wcześniejszej 
rezygnacji z usługi.". 

Niezależnie od powyższego w ocenie UKNF na gruncie Projektu brakuje jednak 
definicji "usług finansowych", co wydaje się niezbędne z tego względu, że 
przepis oznacza w istocie publicznoprawną kwalifikację pewnych zachowań w 
obrocie gospodarczym, skutkującą możliwością zastosowania określonych 
środków (w tym sankcji) przez organ administracji publicznej (Prezesa UOKiK). 
Kompetencje takich organów w demokratycznym państwie prawa muszą być 
w sposób ścisły unormowane. Tymczasem "usługi finansowe" mogą być 
rozumiane co najmniej dwojako: bądź jako wszelkie usługi odnoszące się do 
gospodarowania finansami konsumentów, bądź też jako usługi świadczone 
przez podmioty rynku finansowego (wówczas zakres podmiotowy wyznaczają 
przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w powiązaniu z innymi 
przepisami, do których ustawa ta odsyła). W konsekwencji nie wiadomo na 
przykład, czy projektowany przepis odnosi się do aktywności firm 
pożyczkowych, doradców finansowych, podmiotów oferujących renty 
dożywotnie w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. 

Również na gruncie przedmiotowym brak definicji może budzić wątpliwości 
interpretacyjne w kontekście przepisów rynku finansowego. W szczególności 
należy wskazać, iż na gruncie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych za "usługę" świadczoną przez towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych uważa się wyłącznie świadczenie tzw. usług dodatkowych -
np. świadczenie doradztwa inwestycyjnego lub świadczenie usług w zakresie 
zarządzania na zlecenie klienta portfelem papierów wartościowych. Przyjęcie 
Projektu w proponowanym brzmieniu spowoduje powstanie wątpliwości, czy 
w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów za "usługę 
finansową" powinno zostać uznane zbywanie przez fundusz inwestycyjny 
swoich jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. 

je uwzględniać (nawet jeśli regulacje 
te nie mają charaktery przepisów 
prawa, a jedynie kodyfikują pewne 
obowiązujące w tym zakresie dobre 
praktyki, obyczaje}. 

Odnośnie definicji usługi 

finansowej- por. pkt. l) 
Odnośnie uwagi dotyczącej 

nieuzasadnionego ograniczenia 
zastosowani przepisu tylko do usług 
finansowych,- por. pkt 6} 

Co do uwagi, iż projektowany 
przepis statuuje publicznoprawny 
obowiązek analizy potrzeb 
konsumentów w oparciu o 
wymienione w przepisie cechy- por. 

pkt 3) i 5) 
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Zasadnicze wątpliwości budzi ograniczenie przepisu wyłącznie do usług 
finansowych (niezależnie od tego, jak są rozumiane). Skoro na mocy. przepisu 
oferowanie jedynie usług finansowych niedopasowanych do potrzeb 
konsumentów jest praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, to a 
contrario taką praktyką nie może być oferowanie niedopasowanych do 
potrzeb konsumentów innych usług, np. telekomunikacyjnych. Jest to skutek, 
który nie wydaje się racjonalny z punktu widzenia zabezpieczenia. interesów 
konsumentów. 

Ponadto, skoro oferowanie usług finansowych niedopasowanych do potrzeb 
konsumentów ma być verba legis praktyką naruszającą zbiorowe interesy, to 
oznacza, że aby uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych wszystkie 
podmioty oferujące usługi finansowe powinny dokonywać analiz potrzeb 
klientów (przynajmniej tych mających status konsumentów), i to przy 
uwzględnieniu kryteriów wskazanych w treści przepisu. W istocie zatem 
implicite wprowadza się w ten sposób publicznoprawny obowiązek analizy 
potrzeb konsumentów. Zabieg taki wydaje się co najmniej wątpliwy z punktu 
widzenia zasady lojalnego działania prawodawcy, wyprowadzanej ze 
standardów demokratycznego państwa prawa. Obowiązki przedsiębiorców 
powinny bowiem być sformutowane w sposób jasny i czytelny, w tym także co 
do sposobu ich realizacji. Tymczasem przynajmniej w niektórych sektorach 
rynku finansowego brakuje stosownych przepisów, w związku z czym 
przedsiębiorcy nie mają wiedzy, w jakich formach i w jakim trybie powinni 
przeprowadzać wymaganą od nich analizę potrzeb konsumentów. Stan taki 
prowadzić będzie do poważnych wątpliwości: przykładowo nie jest jasne, na 
czym powinno polegać badanie potrzeb konsumenta, który zamierza nabyć 
określony towar posiłkując się środkami z pożyczki: irracjonalne byłoby 
oczekiwanie, że badana będzie celowość samego zakupu, natomiast odnośnie 
samej pożyczki trudno wskazać na elementy, jakie powinny być badane, skoro 
skorzystanie z pożyczki wynika z prostej potrzeby pozyskania środków na 
określony zakup. Ponadto okoliczność, że przynajmniej w sektorze 
kapitałowym stosowne przepisy w zakresie badania potrzeb klientów 
funkcjonują, oznaczać będzie, że pomiędzy podmiotami z poszczególnych 
sektorów zachodzić będzie zjawisko nierównej płaszczyzny konkurencyjnej, 

lO 



10. j art. 24 
ust.2 
pkt 4 

choć często oferują one produkty finansowe będące względem siebie 
substytutami (czego najwyraźniejszym przejawem są różne przewidziane 
przepisami formy funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego, 
indywidualnego konta emerytalnego czy indywidualnego konta 
zabezpieczenia emerytalnego). Do dodawanego pkt 4 w art. 24 ust. 2 w 
ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów należałoby - po 
doprecyzowaniu zwrotu "usługi finansowe" i ewentualnym włączeniu innych 
usług w zakres przepisu - przeprowadzić analizę, w jakich przypadkach jest 
niezbędne (i możliwe) wprowadzenie regulacji zobowiązujących 

usługodawców do analizowania potrzeb ich kontrahentów, następnie w 
zidentyfikowanych przypadkach konieczne byłoby uregulowanie obowiązku 
przeprowadzania stosownej analizy wraz z dcokreśleniem choćby ogólnie 
sposobu jej przeprowadzania oraz adresata tego obowiązku, a następnie 
praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów powinno być 

oferowanie usług z naruszeniem prawnego obowiązku przeprowadzenia 
analizy potrzeb konsumenta. Częściowo postulat ten jest już w fazie realizacji, 
gdyż w projekcie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
wprowadzono - z inicjatywy organu nadzoru - obowiązek zakładu 

ubezpieczeń do zbadania potrzeb ubezpieczającego (ubezpieczonego) w 
przypadku oferowania ubezpieczeń o charakterze oszczędnościowym lub 
inwestycyjnym. Jednocześnie wskazać należy, że nie w każdym przypadku 
formułowanie takiego obowiązku jest wykonalne (np. anonimowe 
ubezpieczenia na cudzy rachunek) lub celowe (np. ubezpieczenia 
obowiązkowe). 

1) W art. 24 ustawa wymienia jedynie przykładowo praktyki naruszające l Business Centre l por. pkt 2) 
zbiorowe interesy konsumentów. Oferowanie konsumentom usług Club 
finansowych, w konkretnych okolicznościach, już w obecnym stanie prawnym 
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może być zatem uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów. 
2) Przepis stanowi, że praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 
jest oferowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają 
potrzebom tych konsumentów. Przepis wymaga zatem od przedsiębiorcy 

zbadania potrzeb konsumentów, co będzie podnosić koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej, a finalnie wzrosną koszty usług finansowych np. 
kredytów. Zakładając jednak, że po prawidłowym przeprowadzeniu badania 
potrzeb konsumenta przedsiębiorca odmówi udzielenia kredytu 
konsumentowi, to i tak dokona naruszenia tego przepisu, gdyż praktyką 
niedozwoloną jest już samo oferowanie. 

3) Przepis będzie budzić wątpliwości interpretacyjne, zawiera bowiem 
elementy ocenne takie jak: "stan zdrowia, doświadczenie i wiedza, sytuacja 
materialna" konsumentów. Nie można wymagać, aby przedsiębiorca, a 
najczęściej działający w jego imieniu pracownik, ustalił bezspornie te 
okoliczności przed złożeniem konsumentowi oferty na usługi finansowe. 
Przepis wymaga od przedsiębiorcy zbadania potrzeb konsumentów, co będzie 
podnosić koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a finalnie np. koszty 
kredytów. 

Należy podkreślić, że już obecnie 
przy oferowaniu wielu usług 

finansowych przedsiębiorcy 

dokonują oceny "odpowiedniości" 

produktu względem potrzeb danego 
konsumenta. Ponadto, należy 

podkreślić, że zakres i sposób 
ustalania "potrzeb" konsumenta 
powinien być odpowiedni do danej 
usługi. Innymi słowy, nie sposób 
przyjąć, że proponowany przepis 
narzuca na przedsiębiorców 

obowiązek dokonywania w każdym 
przypadku rozległych, 

wyczerpujących badań/wywiadów, 

przeciwnie, przy ustalaniu potrzeb 
konsumentów oczekiwane jest 
jedynie branie pod uwagę takich 
cech konsumentów, które są 

relewantne do rodzaju 
proponowanej usługi. 

Por. pkt 3). 
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11. 1 Art. 24 
ust. 2 
pkt4 

12. 1 art. 24 
ust. 2 
pkt4 

---------

Proponowane brzmienie przepisu budzi wątpliwości z perspektywy ochrony l Fundacja 
danych osobowych. Po pierwsze, nie jest jasne w którym momencie oraz na Panoptykon 
jakiej podstawie ma odbywać się weryfikacja, czy dana usługa finansowa nie 
odpowiada potrzebom konsumentów ustalonym ze względu na ich wiek, stan 
zdrowia, doświadczenie itp. Obawiamy się, że przy tak otwartej konstrukcji 
przepisu, instytucje oferujące usługi finansowe będą wykorzystywały prawne 
ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami ze strony klientów jako 
pretekst do zbierania dodatkowych danych, w tym danych wrażliwych, 
pomimo, że nie mają ku temu jasnych podstaw wynikających z innych ustaw. 
Dostrzegamy również ryzyko, że tak sformułowany przepis może być użyty 
jako argument za potrzebą wprowadzenia kolejnych zmian legislacyjnych, 
które rozszerzyłyby zakres danych osobowych, jakie instytucje oferujące usługi 
finansowe mogą gromadzić i przetwarzać na potrzeby profilowania 
konsumentów. Profilowanie oferty w usługach bankowych ze względu na wiek 
czy stan zdrowia konsumentów, w praktyce przekłada się na ryzyko 
dyskryminacji w dostępie do usług i stygmatyzacji. Postulujemy, by 
projektodawca jasno wskazał relację między projektem ustawy a 
obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych oraz by treść projektu 
została doprecyzowana w sposób przesądzający, że ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów (nie) może stanowić samodzielnej podstawy 

przetwarzania danych osobowych. 
Projekt wprowadza możliwość absolutnego zakwestionowania wszelkich usług Izba 
finansowych, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów ze Gospodarcza 
szczególnym uwzględnieniem wybranych cech tych konsumentów, np. wieku Towarzystw 
czy doświadczenia i wiedzy dotyczącej usługi finansowej lub sytuacji Emerytalnych 
materialnej. W konsekwencji, powołany przepis daje możliwość 
zakwestionowania na podstawie zupełnie niejasnych przesłanek możliwości 
oferowania usług finansowych. Jego treść budzi liczne wątpliwości 
interpretacyjne, nie tylko we wspomnianym powyżej kontekście, ale również 
w kontekście sposobu w jaki organ będzie określać na ile zaszły przewidziane 
przesłanki. Przykładowo: Czy osiąganie przez konsumenta zarobków 
minimalnych stanowi już przeszkodę dla oferowania konsumentowi 
możliwości skorzystania z produktów dobrowolnych funduszy emerytalnych? 

Por. pkt 4) 

Por. pkt 1) i 3) oraz 5) 
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13. l art. 24 
ust. 2 
pkt 4 

Czy powinno się to uznać za nieodpowiednią sytuację materialną, o której 
mowa w projektowanej regulacji? W jaki sposób i na jakiej podstawie organ 
określi minimalny pułap przychodów, od których zależeć będzie dobra lub zła 
sytuacja materialna konsumenta warunkująca możliwość skorzystania przez 
niego z określonych usług finansowych? Jak o takich wytycznych ma się 
dowiedzieć przedsiębiorca oferujący takie usługi? O ile konieczność ochrony 
konsumentów przed nieuczciwym działaniem przedsiębiorstw jest godna 
pochwały, o tyle wprowadzenia tak nieprecyzyjnych i ogólnikowych przepisów 
uznajemy za niedopuszczalne i zniechęcające przedsiębiorstwa do oferowania 
jakichkolwiek usług finansowych. Równie istotne są wątpliwości dotyczące 
umieszczenia analizowanego przepisu w ustawie o ochronie konkurencji i 
konsumentów, a nie w ustawach branżowych, skierowanych do 
poszczególnych segmentów rynku. Tym bardziej, że projekt nie zawiera 
definicji pojęcia "usług finansowych". Mając powyższe na uwadze postulujemy 
wykreślenie tego punktu lub jego szczegółowe doprecyzowanie poprzez 
wskazanie zamkniętego katalogu konkretnych zachowań uznanych za 
niedozwolone. 

Ponadto, w związku z projektowanym wyposażeniem KNF w analogiczne 
kompetencje (projektowany art. 364 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, 
statuujący KNF jako podmiot wykonujący uprawnienia z Rozporządzenia PRIIP) 
polegające na możliwości zakazania lub ograniczenia w zakresie 
wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży niektórych 
ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych 
produktów inwestycyjnych o pewnych określonych cechach, wprowadzony 
zostanie chaos kompetencyjny w zakresie uprawnień poszczególnych organów 
administracji i ich kompetencji nadzorczych. 

Wprowadzenie do ustawy nowego rodzaju praktyk naruszających zbiorowe l Poczta Polska 
interesy konsumentów polegającej na oferowaniu konsumentom usług S.A. 
finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów 
ustalonym z uwzględnieniem cech tych konsumentów, w szczególności wieku, 
stanu zdrowia, doświadczenia i wiedzy dotyczących usługi finansowej lub 
sytuacji materialnej lub oferowanie tych usług w sposób nieadekwatny do ich 
charakteru (tzw. mis-selling), budzi następujące wątpliwości: przedsiębiorca 

Por. pkt 3) i pkt 1) 
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14. 1 art. 24 
ust. 2 
pkt 4 

15. 1 art. 24 
ust. 2 
pkt 4 

16. 1 art. 24 
ust. 2 
pkt 4 

może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, w sytuacji gdy konsument 

dokonał zakupu usług finansowych, mimo iż konsument został fachowo 
poinformowany o cechach produktu i o tym, że może to nie być dla niego 
odpowiedni produkt; zaproponowano otwarty katalog cech konsumenta, 
które przedsiębiorca winien brać pod uwagę podczas oferowania 
konsumentom usług finansowych; przedsiębiorca musi ustalić, a co za tym 
idzie, znać potrzeby klientów- co może być szczególnie utrudnione lub wręcz 
niemożliwe bez szczegółowego wywiadu; przedsiębiorca może zostać 
zmuszony do dyskryminowania klientów z uwagi na ich wiek lub stan zdrowia; 

brak definicji usług finansowych. 
Zapis w proponowanym brzmieniu rodzi szereg wątpliwości. Problematyczną l Krajowa Izba 
kwestią będzie trafne zbadanie potrzeb konsumenta z uwagi na fakt, iż przepis Gospodarcza 

odnosi się do elementów podlegających m.in. subiektywnej ocenie (stan 
zdrowia). Odrębną kwestią jest możliwość dyskryminacji konsumenta poprzez 

uwzględnienie cech danego konsumenta. 
Przesłanka "w sposób nieadekwatny do ich charakteru" zdaje się być zbyt Polska Izba 
ogólnym zapisem, pozwalającym Prezesowi UOKIK na dowolną interpretację. Informatyki i 
Dostrzegając konieczność rzetelnego informowania potencjalnych klientów o Telekomunikacji 

sprzedawanym produkcie finansowym, jednocześnie widzimy zagrożenie w 

użyciu tak ogólnej przesłanki. 
Proponowane brzmienie przepisu pozwala na zakwestionowanie zawsze l Konfederacja 
w każdych okolicznościach wszelkich działań przedsiębiorców świadczących Lewiatan 

usługi finansowe. Nieostre i niewyczerpująco ujęte przesłanki uznania, iż 
mamy do czynienia z praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumenta 
mogą generować ryzyko dyskrecjonalnej, subiektywnej oceny organu, a w 
konsekwencji nieuprawnionego zastosowania sankcji przewidzianej przez 
przepisy uokik, w tym wysokich kar pieniężnych. Wprowadzenie tak 
rygorystycznych mechanizmów może spowodować, że nastąpi spadek liczby 
sprzedawanych produktów i odpływ klientów, co wpłynie niekorzystnie na 
kondycję finansową przedsiębiorców oferujących usługi finansowe. 
Dodatkowo nie zdefiniowano pojęcia usług finansowych - wydaje się, że 
można by je określić przynajmniej w taki sposób, jak w ustawie o prawach 
konsumenta. Z art. 4 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta wynika 

Por. pkt 3) 

Por. pkt 3) 

Por. pkt 1) i 3). 
Odnośnie uwagi, iż praktyka nie 

powinna odnosić się do 

sprzedawców pełniących funkcję 

pośredników kredytowych, którzy 

przy okazji sprzedaży towarów lub 

usług oferują kredyty na ich zakup, 

Prezes Urzędu wskazuje, że uwaga 

ta jest niezasadna. 

Jakkolwiek, rzeczywiście, ryzyko 

dopuszczenia się wskazanej praktyki 

przez tego rodzaju przedsiębiorców 
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jednakowoż, że do usług finansowych zalicza się m. in. kredyt konsumencki. W 
rezultacie, tak określonej praktyki mógłby jednak dopuścić się przedsiębiorca 
działający na dowolnym rynku, jeżeli jako pośrednik oferuje konsumentom 
wraz ze swoim towarem (bądź usługą) finansowanie zakupu kredytem 
konsumenckim. Wydaje się, że nałożenie na takiego przedsiębiorcę obowiązku 
ustalania potrzeb konsumenta w zakresie kredytu byłoby środkiem 

nieproporcjonalnym do chronionego dobra. Podsumowując, konstrukcja tej 
regulacji jest tak niedcokreślona i niejasna, że uzasadniona wydaje się teza, że 
gdyby postanowienie o równie niejednoznacznej treści zamieszczone zostało 
w umowie w obrocie z konsumentami, to z pewnością zostałoby 

zakwestionowane jako niedozwolone. 
Nie jest też jasne, jak rozumieć pojęcie "oferowanie"- czy oznacza zawarcie 
umowy (i przepis należy interpretować jako zakaz zawarcia umowy), czy raczej 
jako aktywne oferowanie tzn. zaproponowanie produktu przez sprzedawcę 
klientowi w siedzibie jego przedsiębiorstwa, czy też proponowanie nabycia 
w inny sposób, w tym w ramach marketingu? 
Dodatkowo, otwarty katalog cech konsumentów powoduje, że sprzedawca 
nie jest w stanie, by wszystkie możliwe cechy właściwie zidentyfikować i 
uwzględnić- sprzedawca co do zasady nie ma też narzędzi (może z wyjątkiem 
produktów MIFID-owych), by mógł wywiązać się z obowiązków wynikających z 
projektowanego przepisu. Wszak, art. 27 ustawy o ochronie danych 
osobowych zabrania przetwarzania tzw. danych wrażliwych, w tym danych o 
stanie zdrowia za ew. za pisemną zgodą). Niejasne jest również, jak rozumieć 
sformułowanie dotyczące oferowania usług "w sposób nieadekwatny do ich 
charakteru". 
Z tych powodów, jeżeli przepis miałby zostać w projekcie, proponujemy: 
Wykreślić treść: jub oferowanie tych usług w sposób nieadekwatny"- zapis 

ten godzi bowiem nie tylko w swobodę kształtowania umów, ale i w interes 

konsumentów pozbawiając konsumentów możliwości zawierania umów w 

określony sposób. Uzupełniająco, katalog cech konsumenta, które powinien 

zidentyfikować przedsiębiorca, powinien być zamknięty, stąd proponujemy 

usunięcie sformułowania "w szczególności". Nowe wymagania nie powinny 

dotyczyć przypadku, gdy przedsiębiorca, działający jako pośrednik kredytowy 

nie wydaje się znaczne, tym 

niemniej nie można go zupełnie 

wykluczyć. Z tego względu brak jest 

podstaw dla dokonania wskazanego 

wyłączenia. 

Por. pkt 7) 

Por. pkt 3) 
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w rozumieniu art. S pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, oferuje kredyt konsumencki przeznaczony w całości na 

finansowanie przez konsumenta nabycia od tego przedsiębiorcy towarów, 

praw lub usług, nie będących usługami finansowymi. Treścią obowiązku 

przedsiębiorcy nie powinno zaś być pozytywne ustalanie obiektywnych 

potrzeb konkretnego konsumenta, lecz powstrzymanie się od oferowania 

konsumentowi takich usług finansowych, z których korzystanie wiąże się dla 

tego konsumenta z istotnie podwyższonym ryzykiem ze względu na jego 

cechy, wyczerpująco wymienione w przepisie statuującym te obowiązki. 

Jednocześnie, przedsiębiorca powinien być zwolniony z powyższego 

obowiązku, jeżeli pomimo dołożenia przez niego należytej staranności 

konsument nie udostępnił mu informacji o wymienionych w przepisie cechach 

lub udzielił informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym. 

Rozumiejąc konieczność konstruowania przepisów w sposób abstrakcyjny a 
nie kazuistyczny, tak sformułowaną dyspozycję przepisu, którego naruszenie 
skutkować może dotkliwymi sankcjami finansowymi trudno zaakceptować. 
Nawet przedsiębiorcy dokładający wyjątkowej staranności w zakresie 
przestrzegania praw konsumentów, nigdy nie będą mieć pewności, czy 
"zaoferowanie usług finansowych odpowiada potrzebom konsumentów". Co 
więcej, projektowany przepis de facto całkowitą odpowiedzialność za zawarcie 
umowy przerzuca na przedsiębiorcę. Nawet w sytuacji, gdy konsument 
absolutnie świadomie podejmie decyzje o zawarciu umowy o świadczenie 
usługi finansowej, mimo iż nie była ona dla niego przeznaczona lub nie w pełni 
odpowiadała jego potrzebom, będzie mógł następnie taką umowę na 
podstawie decyzji Prezesa UOKiK zakwestionować. Co więcej, aby być 

pewnym, że zarzut na podstawie projektowanego przepisu nie zostanie 
przedsiębiorcy postawiony będzie on musiał nawet zniechęcać konsumentów, 
którzy będą zainteresowani tym produktem, a nawet zdecydowani na jego 

zakup. 
Zauważyć należy, że nawet prawo ochrony konkurencji, które z jego istoty 
nacechowane jest elementami ekonomicznymi, nie daje Prezesowi UOKiK tak 
dużego luzu decyzyjnego jak proponowana regulacja. W naszej ocenie -jeżeli 

Por. pkt 2) i 6) 
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istnieje konieczność wprowadzenia w tym zakresie odrębnej regulacji -
powinna być ona sformułowana w sposób bardziej precyzyjny, wskazujący 
konkretne, stypizowane zachowania uznawane za niedozwolone. Już w 
obecnym stanie prawnym Prezes UOKiK ma kompetencje do wszczęcia 

postępowania przeciwko przedsiębiorcom, którzy wprowadzają konsumentów 
w błąd (art. 5 ust. l ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym); czym innym, jak nie wprowadzaniem w błąd jest .oferowanie 
usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów. Należy 
zatem zadać pytanie, w jakim celu w ogóle wprowadzany jest przepis art. 24 
ust. 2 pkt 4 i z jakiego powodu objęci są nim wyłącznie przedsiębiorcy 
świadczący usługi finansowe, skoro w taki sam naganny sposób może 

zachowywać się każdy inny przedsiębiorca, działający w każdej z możliwych 
branż. Wpisanie do ustawy regulacji, która wskazuje jako przejaw naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów niedozwolone zachowania dotyczące 

tylko jednego rynku (usługi finansowe) mija się z systematyką uokik. Ustawa 
ma charakter horyzontalny, co oznacza, że organ ma możliwość uru~hamiania 
swoich kompetencji na wszystkich rynkach. Uregulowania sektorowe znajdują 
się w odrębnych ustawach, dotyczących tych branż, które wymagają 

dodatkowego "doregulowania" (telekomunikacja, usługi finansowe, 
energetyka). Stąd zdziwienie budzi i zdaje się być nieprawidłowe z 
systemowego punktu widzenia, wyróżnienie w uokik niedozwolonych działań 
na rynkach finansowych; analogiczne jak opisane w proponowanym przepisie 
zachowania mogą być podejmowane przez przedsiębiorców działających na 
każdym rynku. Jeżeli jest potrzeba uregulowania profilu konsumentów, do 
których kierowane miałyby być adekwatne usługi finansowe, to należałoby to 
uczynić w regulacji sektorowej (ustawa o usługach finansowych, czy ustawa -
Prawo bankowe). Nie jest zrozumiałe - bo de facto nie zostało w żaden sposób 
uzasadnione - stanowisko Prezesa UOKiK wyrażone w uzasadnieniu projektu 
(str. 3), iż problemu missellingu nie można skutecznie rozwiązać poprzez 
wprowadzenie regulacji sektorowych ze względu na ich jakoby matą 

elastyczność. 

Dodatkowe ryzyka i wątpliwości odnoszące się do branży ubezpieczeniowej: 
Potencjalna sprzeczność z przepisami art. 21 projektowanej ustawy o 

Por. pkt 5). Należy dodatkowo 

podkreślić, że o ile przepisy 

regulujące w sposób szczegółowy 

realizację obowiązków określonych 
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17. 1 art. 24 
ust. 2 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przewidującym 
wprowadzenie instytucji badania odpowiedniości umowy ubezpieczenia. 
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ww. projektu istnieje możliwość zawarcia umowy 
ubezpieczenia również w przypadku, gdy oferta ubezpieczenia nie odpowiada 
potrzebom ubezpieczającego (ubezpieczonego) lub potrzeby 
ubezpieczającego są nieadekwatne do jego doświadczenia, wiedzy w 
dziedzinie ubezpieczeń lub sytuacji finansowej; Potencjalna sprzeczność z 
regulacjami prawa europejskiego (w tym regulacjami projektowanymi) 
oraz przepisami prawa krajowego: "Konkurencyjności" w zakresie uprawnień 
pomiędzy UOKIK a KNF, który w związku 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 
26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe 
informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i 
ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) będzie mógł 
wprowadzić zakazy lub ograniczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, 
dystrybucji sprzedaży niektórych ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych; Rozbieżność z przepisami dyrektywy MIFID oraz przepisami 
prawa krajowego implementującymi MIFID w zakresie dotyczącym możliwości 
świadczenia usług inwestycyjnych w przypadku braku odpowiedniości, 
adekwatności usługi lub produktu inwestycyjnego; Potencjalna sprzeczność z 
przepisami wydanymi na podstawie Wytycznych dla zakładów ubezpieczeń 
dotyczących dystrybucji ubezpieczeń wydanych przez KNF oraz Rekomendacji 
dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych 
z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi opracowanej przez PIU. Obie 
regulacje, pomimo, że nie są źródłami prawa są regulacjami skierowanymi do 
rynku ubezpieczeniowego, które są przez ten rynek przestrzegane. Celem tych 
regulacji było wyeliminowanie i ograniczenie problemu tzw. missellingu 
poprzez wprowadzenie takich mechanizmów, które pozwolą dopasować 
odpowiedni produkt do potrzeb klienta. W związku z tym pojawia się pytania 
jak przepisy proponowane przez UOKIK będą się miały do tych, które już 
zaczęły być stosowane przez rynek. 
Związek zgłasza zastrzeżenia odnośnie dodania do u.o.k.i.k. kolejnego l Związek Firm 
przykładu nazwanej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Doradztwa 

projektowanym przepisem 

dopuszczają możliwość przełamania 

pewnych zasad w tym zakresie, 

zachowanie takie nie może być 

uznane za bezprawne. Zgodnie z 

ogólną definicją praktyki 

naruszającej zbiorowe interesy 
konsumentów zawartą w art. 24 ust. 

2 ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów, działanie takie musi 
być bezprawne (sprzeczne z ustawą 

lub dobrymi obyczajami). 

Por. pkt 3) i 5) 
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pkt 4 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy rozwiązanie to ma na celu 1 Finansowego 
"nakłonienie przedsiębiorców do refleksji co do rzeczywistych potrzeb 
odbiorców na etapie poprzedzającym wystąpienie ze swoją ofertą". 

Sugerowana zmiana jest niezrozumiała dla Związku. Stosownie do 
postanowień art. 2 pkt 8) ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym, za przeciętnego konsumenta przyjmuje 
się konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i 
ostrożny. Fundamentem obrotu cywilnoprawnego jest zasada swobody umów 
a swobody działalności gospodarczej - możliwość przedstawienia swojej 
oferty potencjalnym nabywcom. Zgodnie z art. 22 Konstytucji RP z dnia 2 
kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483), ograniczenie wolności działalności 
gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na 
ważny interes publiczny. Uznanie za nazwaną praktykę naruszającą zbiorowe 
interesy konsumentów oferowania produktów finansowych, które nie 
odpowiadają potrzebom konsumentów z pewnością będzie stanowiło bardzo 
poważne ograniczenie możliwości działalności gospodarczej połączone z 
drastycznym wzrostem ryzyka związanego z tą działalnością. Ustawa nie 
wskazuje w jaki sposób przedsiębiorca ma każdorazowo oceniać czy 
oferowany produkt spełnia potrzeby konsumentów. Fakt spełniania lub 
niespełniania oczekiwań konsumenta przez dany produkt lub usługę zależy 
wyłącznie od samego zainteresowanego a przedsiębiorca nie ma tutaj 
absolutnie żadnych możliwości zweryfikowania tego faktu. Istniejąca III 
Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie 
ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opracowana 
we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń i zatwierdzona przez Zarząd Związku 
Banków Polskich w dniu 10 lipca 2012 r. oraz Rekomendacja U dotycząca 
dobrych praktyk w zakresie bancassurance przyjęta w czerwcu 2014 r. przez 
Komisję Nadzoru Finansowego dotyczy m. in. przygotowania dodatkowych 
kart parametrów produktów finansowych tak aby umożliwić konsumentowi 
porównania produktów, zapoznanie się z najważniejszymi parametrami i 
ułatwić podjęcie decyzji. Niektóre podmioty zajmujące się pośrednictwem na 
rynku usług finansowych z własnej inicjatywy stosuje specjalne ankiety mające 
na celu pomóc w dostosowaniu oferty dla danego Klienta. Natomiast w 

' 
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żadnym wypadku działania te nie mają możliwości jednoznacznego ustalenia, 
czy dany produkt spełnia oczekiwania konsumenta. Pośrednik finansowy nie 
ma kompetencji by ocenić czy stan zdrowia, wiek czy doświadczenie 
konsumenta (którego to doświadczenia przecież pośrednik nie zna) 
uzasadniają przypuszczenie, że dany produkt spełnia oczekiwania Klienta. 
Dwie osoby w pełni zdrowe w wieku 30 lat świetnie znające rynek finansowy 
mogą mieć skrajnie różne poglądy na temat produktów finansowych i dla 
każdej z nich inna usługa może okazać się odpowiednia. Właśnie dlatego w 
ofercie handlowej pośrednika znajduje się wiele produktów, tak aby każdy 
klient miał możliwość wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla siebie. 
Parametry, w oparciu o które pośrednik finansowy miałby ustalać, czy produkt 
finansowy spełnia oczekiwania klienta konsumenta to m. in. dane osobowe, 
dane wrażliwe, takie jak wspomniany stan zdrowia, sytuacja materialna, 
wiedza czy doświadczenie. Pośrednik nie ma instrumentów prawnych aby 
wymusić podanie mu tych danych przez konsumenta. O ile pewne dane są 
niezbędne do zawarcia umowy dotyczącej produktu lub usługi finansowej, o 
tyle następuje to już najwcześniej po wyrażeniu wstępnej woli Klienta 
związania się umową. Natomiast z projektowanego przepisu wynika 
konieczność zweryfikowania odpowiedniego charakteru produktu na 
początkowym etapie, zanim zostanie przedstawiony jakikolwiek element 
oferty. Pośrednik finansowy nie ma możliwości aby spełnić dyspozycję 
projektowanego przepisu, a wymaganie podania danych wrażliwych na 
samym początku może naruszać inne przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Brak też obiektywnego kryterium, w oparciu o które można by 
obiektywnie ustalić, czy pośrednik finansowy spełnił wymóg uznania oferty za 
odpowiedni dla danego Klienta. Uznanie takiego działania za praktykę 
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów spowoduje bardzo dużą 
niepewność co do prawa i absolutnie nie przyczyni się do poprawy sytuacji 
związanej ze zjawiskiem missellingu. Produkt, który odpowiada klientowi 
może niestety zostać wadliwie sprzedany. Obawiamy się że wprowadzenie 
takiego przepisu zaowocuje wprowadzeniem przez przedsiębiorcę kolejnego 
dokumentu o podpisanie którego klient zostanie poproszony i z którego 
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18. l art. 24 
ust. 2 
pkt 4 

będzie wynikało oświadczenie Klienta o uznaniu produktu za odpowiedni. 
Propozycja rozszerzenia katalogu zakazanych praktyk naruszających zbiorowe l Polska Izba 
interesy konsumentów rodzi wiele wątpliwości. Przesłanki są nieostre. Może Ubezpieczeń 

to generować ryzyko dyskrecjonalnej, subiektywnej oceny UOKiK, a 
konsekwencji nieuprawnionego zastosowania sankcji przewidzianej przez 
przepisy uokik, w tym wysokich kar pieniężnych. 
Istnieje konieczność wprowadzenia definicji "usługi" finansowej" - jej brak 
utrudniać będzie zidentyfikowanie adresatów regulacji, czy są to podmioty 
regulowane rynku finansowego, czy również te, które nie podlegają nadzorowi 
sprawowanemu przez KNF. 
Skutkiem nowej regulacji będzie konieczność poprzedzającego sprzedaż -
ustalenia przez ubezpieczycieli potrzeb konsumentów. W tym celu będą 

zmuszeni do zbierania od potencjalnych klientów dużo większej ilości danych 
niż dotychczas. Przetwarzanie dodatkowych danych przez ubezpie(:zycieli nie 
zostało przewidziane w ustawie o działalności ubezpieczeniowej (wykraczają 
poza zakres tam uregulowany). Projekt nie zawiera regulacji odnoszącej się do 
sytuacji, w której konsumenci nie będą chcieli wypełniać przygotowanych 
przez ubezpieczycieli ankiet. Jeżeli klient nie zechce ujawnić wszystkich 
niezbędnych danych, ubezpieczyciele nie będą mogli przygotowywać 

produktu dopasowanego do jego potrzeb. W takim przypadku ubezpieczyciel 
nie powinien ponosić odpowiedzialności za brak dostosowania produktu. Ta 
kwestia wymaga regulacji. 
Ponadto, wprowadzenie nowego typu praktyki naruszającej zbiorowe interesy 
konsumentów odnoszącej się wyłącznie do podmiotów rynku usług 

finansowych jest dyskryminujące i niezasadnie ogranicza swobodę działalności 
gospodarczej. 
Wprowadzenie ustawy w proponowanym brzmieniu może rodzić potencjalną 
sprzeczność z regulacjami prawa europejskiego (w tym regulacjami 
projektowanymi) oraz przepisami prawa krajowego. W tym miejscu 
chcielibyśmy wskazać na potencjalną niespójność projektu ustawy z art. 21 
projektowanej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
przewidującym wprowadzenie instytucji badania odpowiedniości umowy 
ubezpieczenia. W tym kontekście należy wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 4 

Por. pkt 1), 3), 4), S) i 6) 
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19. 1 art. 24 
ust. 2 
pkt 4 

ww. projektu istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia również w 
przypadku, gdy oferta ubezpieczenia nie odpowiada potrzebom 
ubezpieczającego (ubezpieczonego) lub potrzeby ubezpieczającego są 
nieadekwatne do jego doświadczenia, wiedzy w dziedzinie ubezpieczeń lub 

sytuacji finansowej. 
Dostrzegamy sprzeczność z regulacjami prawa europejskiego {w tym 
regulacjami projektowanymi) w odniesieniu do kwestii "konkurencyjności" w 
zakresie uprawnień UOKiK w stosunku do uprawnień nadzorcy nad rynkiem 
finansowym tj. Komisji Nadzoru Finansowego {KNF). KNF, w związku z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady {UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 
listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, 
dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i 
ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych {PRIIP) będzie mógł 
wprowadzić zakazy lub ograniczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, 
dystrybucji sprzedaży niektórych ubezpieczeniowych produktów 
inwestycyjnych. Takie samo uprawnienie rezerwuje dla siebie również UOKiK. 
Ponadto, przy wprowadzaniu proponowanych zmian należy uwzględnić 
rozbieżność projektowanej ustawy z przepisami dyrektywy MIFID oraz 
przepisami prawa krajowego implementującymi MIFID w zakresie dotyczącym 
możliwości świadczenia usług inwestycyjnych w przypadku braku 
odpowiedniości, adekwatności usługi lub produktu inwestycyjnego. 
Nie jest jasne co dokładnie projektodawca rozumie pod pojęciem "oferowania Izba 
usług finansowych". W szczególności nie jest zasadne operowanie pojęciem Zarządzających 
"usługi" w oderwaniu do istoty poszczególnych instrumentów finansowych. Funduszami i 
Niejasne jest także użyte w w/w przepisie pojęcie "oferowania". Zwracamy AKtywami 
uwagę na fakt, iż przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 
kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia 
działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych {dalej 
"Rozporządzenie") odrębnie traktują pojęcie "usługi" oraz "produktu". 
Paragraf 50 ust. 8 Rozporządzenia wskazuje, że Towarzystwo nie może zalecać 
klientowi lub potencjalnemu klientowi świadczenia usług, jeżeli nie uzyska 
informacji o jego wiedzy i doświadczeniu, sytuacji finansowej oraz celów 
inwestycyjnych. Powyższy przepis odnosi się do świadczenia usług 

Por. pkt l) i 7) 
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rozumianych jako: usługa zarządzania portfelami, w skład których wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; usługa doradztwa 
inwestycyjnego; pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w 
odniesieniu do takich instrumentów finansowych. 
W tym kontekście pragniemy zwrócić uwagę, że treść przepisu oraz 
uzasadnienie do jego wprowadzenia/zmiany nie są literalnie spójne i przepis 
powinien odzwierciedlać intencję projektodawcy, w szczególności powinno się 
w nim pojawić słowo "produkt". 
Osobno, tj. w§ 53 ust. 1 Rozporządzenia potraktowano tzw. "execution only" 
w postaci przyjęcia zlecenia nabycia prostych instrumentów finansowych tj. 
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Przytoczony przepis 
wskazuje, że przed przyjęciem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa TFI 
uzyskuje od klienta informacje o poziomie jego wiedzy i doświadczenia 
inwestycyjnego, właściwych dla określonego rodzaju oferowanego lub 
wymaganego produktu lub usługi, niezbędnych do oceny czy dana usługa lub 
produkt są odpowiednie dla klienta dotyczące: specyfiki inwestowania w 
jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa oraz ryzyka związanego z 
inwestowaniem w te instrumenty finansowe; charakteru, wielkości i 
częstotliwości dokonywania transakcji instrumentami finansowymi 
dokonywanych przez klienta oraz okresu, w którym były dokonywane; 
poziomu wykształcenia, zawodu wykonywanego obecnie lub zawodu 
wykonywanego poprzednio, jeżeli jest to istotne dla dokonania oceny. 
Działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie pośrednictwa w 
zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, 
związana jest z koniecznością przeprowadzenia tzw. testu odpowiedniości, 
opartego na badaniu wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klienta (z 
uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach, jak również 

indywidualnej decyzji klienta, gdy zakomunikowana będzie mu 
nieodpowiedniość takich inwestycji). Projekt wydaje się traktować temat 
znacznie szerzej, co prawda bliżej kolejnemu z testów opartych na przepisach 
regulujących funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, wywodzącego się z 
dyrektywy MiFID (dotyczącego wszakże doradztwa inwestycyjnego w 

Por~ pkt S) 

Należy dodatkowo podkreślić, że o 

ile przepisy regulujące w sposób 

szczegółowy realizację obowiązków 

określonych projektowanym 

przepisem dopuszczają możliwość 

przełamania określonych zasad, 

zachowanie takie nie może być 

uznane za bezprawne (jest to 
przepis szczególny wyłączający 

regulację ogólną zawartą w 

przepisach ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów). 
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odniesieniu do takich instrumentów finansowych, czego zazwyczaj TFI, ale i 
dystrybutorzy funduszy inwestycyjnych, nie świadczą względem swoich 
klientów), ale jednak i tu w szerszym zakresie - zwłaszcza dotyczy to kwestii 
niezmiernie wrażliwych w zakresie danych osobowych- stanu zdrowia klienta. 
W kontekście tych przepisów istotne okazać się może stanowisko Komisji 
Nadzoru Finansowego, istnieje tu też bowiem obawa, że dodatkowe wymogi, 
względem MiFID naruszać mogą prawodawstwo Unii Europejskiej i 
dyskryminować w określonym kontekście inwestorów. Istotnym tu może być 
okoliczność, gdy klient odmówi podania wrażliwych w jego przekonaniu 
danych. Ponadto wg naszej wiedzy, rozdzielenie zakresu informacji 
uzyskiwanych od klienta w zakresie tzw. ankiet odpowiedniości oraz 
adekwatności w rozumieniu Dyrektywy MiFID jest akcentowane przez Komisję 
Nadzoru Finansowego, w szczególności organ nadzoru wskazuje, że czynności 
m.in. przyjmowania i przekazywania zleceń rozgranicza się na czynności: 
"execution only" f z inicjatywy klienta, a więc czynności ograniczające się do 
wyjaśnienia charakteru wybranych przez klienta usług/produktów 
finansowych bez cech doradztwa, porady inwestycyjnej oraz aktywnego 
namawiania na konkretny produkt l usługę, porady inwestycyjnej (zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w 
sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o 
których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
oraz banków powierniczych), doradztwa inwestycyjnego. 
KNF wskazuje, że w przypadku czynności, o których mowa w pkt 1 powyżej 
instytucja nie powinna dokonywać oceny adekwatności/odpowiedniości 
produktu lub usługi w oparciu o kryteria inne niż poziom wiedzy i 
doświadczenia klienta, gdyż dodatkowe kryteria w szczególności sytuacja 
finansowa lub potrzeby/cel inwestycyjny oraz dobieranie oferty samo w sobie 
jest doradztwem/poradą obostrzoną innymi, bardziej restrykcyjnymi 

wymaganiami. 
Stan zdrowia klienta jako kryterium oceny - Dołączenie do katalogu kryteriów 
branych pod uwagę w ramach oceny adekwatności/odpowiedniości stanu 
zdrowia budzi szereg wątpliwości. Obecnie fundusze inwestycyjne, jak również 
i ich dystrybutorzy nie są uprawnieni do przetwarzania danych klientów nt. Por. pkt 3), 4) i 5) 
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stanu zdrowia, co więcej - nie są i prawdopodobnie nigdy nie będą w takiej 
dziedzinie ekspertami. Wymóg związany z oceną stanu zdrowia jest tutaj 
mocno abstrakcyjny, (wydaje się że adresowany do specyficznych, ale jakże 
różnych od klasycznych funduszy inwestycyjnych produktów mieszanych - tj. 
polis ubezpieczeniowych z elementem inwestycyjnym), a i formalnie - jeśli 

miałby być na fundusze/dystrybutorów narzucony - z pewnością w sposób 
niewystarczający został umocowany. Konkretny stan zdrowia jest kwestią 
mocno subiektywną, zmienną w czasie i bez szczegółowych regulacji, 
doprecyzowań i konkretnych wymogów w tym zakresie, niedopuszczalne jest 
wprowadzanie tej cechy, jako wymagającej uwzględniania przy oferowaniu 
usług. Ważne jest tu także, że ocena stanu zdrowia mogłaby być dodatkowo 
utrudniona w przypadku inwestorów zagranicznych (silniejszy stopień ochrony 
tych danych w przepisach macierzystych kraju inwestora, czy kwestia 
różnorakiej dokumentacji medycznej). Projektowane przepisy abstrahują on 
kwestii dokumentacyjnej, dowodowej. 
Specyfika działalności TFI wyłącznie zarządzającego funduszami 
inwestycyjnymi, a misseling licencjonowanych dystrybutorów - Nie jest jasne, 
czy wymogi, o których mowa w projektowanych przepisach dotyczą także TFI, 
których działalność ogranicza się wyłącznie do zarządzania funduszami 
inwestycyjnymi, (nie prowadzą własnej dystrybucji), w odniesieniu do 
uczestników/potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych 
obsługiwanych/pozyskiwanych przez licencjonowanych dystrybutorów 
działających na rzecz funduszy inwestycyjnych (banki, domy maklerskie oraz 
inni dystrybutorzy posiadający licencję KNF). Aktualnie, zgodnie z przepisami, 
niedopuszczalne wydaje się wpływanie TFI na "MiFID-owo" niezależne 

podmioty przyjmujące i przekazujące zlecenia. W przypadku TFI podejście, 

które wydaje się wybrzmiewać z uzasadnienia do Projektu, polegające na 
konieczności analizy potrzeb klientów/dostosowania projektowanych 
produktów do określonych kategorii klientów celem minimalizacji ryzyka 
misselingu i tym samym strat po stronie konsumentów wydaje się nie 
uwzględniać specyfiki działalności TFI. TFI tworzy i zarządza zróżnicowanymi 
funduszami inwestycyjnymi, a szeroka oferta leży de facto w interesie 
uczestników funduszy inwestycyjnych, którzy mogą osiągać satysfakcjonujące 
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stopy zwrotu, jednocześnie dywersyfikując ryzyko ekstraordynaryjnych strat 
dzięki alokacji aktywów w różne kategorie funduszy (zarówno jeśli chodzi o 
przedmiot lokat funduszu jak i zasięg geograficzny). Nie powinno być więc 
mowy o odpowiedzialności TFI - w zakresie projektowanych produktów - za 
misselling MiFID-owych podmiotów jakimi są dystrybutorzy funduszy 
inwestycyjnych np. banki. W szczególności może dojść do sytuacji, w której 
fundusz inwestycyjny otwarty akcji - o profilu ryzyka 5 w 7-stopniowej skali 
SRRI (zgodnie z UCITS IV) jest adekwatny dla 95% klientów jednego banku 
nabywających jednostki uczestnictwa tego funduszu przez wyspecjalizowany 
portal internetowy oferowany przez ten bank, jednocześnie może być 

nieadekwatny dla 25% klientów innego banku, charakteryzującego się innym 
rodzajem klientów. Sam fakt nieadekwatności tego produktu dla części 

klientów lub nawet większości klientów danego dystrybutora nie może 

prowadzić do wniosku, że TFI ponosi odpowiedzialność za złe zaprojektowanie 
produktu. 
Projektowany przepis powinien uwzględniać złożoność implementacji 
dyrektywy MiFID oraz postępowań podmiotów typu: banki, domy maklerskie, 
dystrybutorzy jednostek uczestnictwa oraz TFI, w szczególności aktualne 
brzmienie przepisów prawa implementujących dyrektywę MiFID. 
Wydaje się, iż nowo projektowane przepisy powinny obejmować TFI, jak i 
innych dystrybutorów tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tylko 
wtedy, gdy świadczą oni wspomnianą usługę doradztwa inwestycyjnego, w 
przeciwnym bowiem razie w zakresie konsumentów całe rozróżnienie na testy 
odpowiedniości i adekwatności nie miałoby najmniejszego uzasadnienia. 
Jednocześnie przepis nie powinien pozostawiać wątpliwości, co jest 
rozumiane przez oferowanie, czego dotyczy de facto oferowanie 
(usługi/produktu?)- kolizja z innymi, definicyjnymi przepisami prawa. 
Ponad powyższe projektowany przepis nie uwzględnia sytuacji 
przewidywanych przez inne przepisy prawa, w tym rangi ustawowej, zgodnie z 
którymi klient ma prawo: odmówić przekazania informacji, dokonać inwestycji 
na własne żądanie i z własnej inicjatywy, nie być obecnym do celów 
identyfikacji (kanały zdalne), czy też działać przez pełnomocników, gdzie 
określone dane ciężko pozyskać, a tym bardziej zweryfikować. Bez 
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20. ) art. 24 
ust. 2 
pkt 4 

21. l art. 24 
ust.2 
pkt 4 

uwzględnienia tych rozwiązań, przepis w projektowanym brzmieniu będzie 
wadliwy systemowo. 
Proponowane rozwiązanie nie zostało skonstruowane w sposób dość Komisja 
precyzyjny i nie zapewnia dostatecznej pewności prawa oraz wyważenia Konkurencji ICC l Por. pkt 3) 
interesów konsumentów i przedsiębiorców. Regulacja wzorowana na Polska 
przepisach brytyjskich wprowadzających obowiązek dostosowania produktów 
do określonych grup klientów, zasadniczo jednak od niej odbiega. Rozwiązania 
brytyjskie stawiają nacisk na działania ex ante i prewencję zagrożeń, 

nakładając na nadzorcę obowiązki monitorowania rynku i zachowań 

przedsiębiorców oraz przyznając mu różnego rodzaju uprawnienia ingerencji 
w działania przedsiębiorców w przypadku zidentyfikowania problemu. 
Natomiast proponowana zmiana Ustawy przerzuca cały ciężar ustalenia, czy 
dany produkt jest odpowiedni dla danej grupy konsumentów na 
przedsiębiorcę. Proponowany przepis wymaga przeredagowania w taki 
sposób, by okoliczności, jakie mają być brane pod uwagę przez przedsiębiorcę 
w celu oceny czy dany produkt jest odpowiedni dla danego konsumenta, 
stanowiły katalog zamknięty. Ponadto, konieczne jest wykreślenie w przepisie 
sformułowania "lub oferowania tych usług w sposób nieadekwatny do ich 
charakteru", gdyż takie brzmienie przepisu prowadzi do naruszenia zasady 
swobody umów i ogranicza możliwość wyboru sposobu zawarcia umowy przez 
konsumentów. Ponadto, należy podkreślić, iż szeroki zakres nakładanych na 
przedsiębiorców obowiązków może prowadzić w pewnych sytuacjach do 
trudności z ich wypełnieniem, np. w przypadku, kiedy konsument odmówi 
podania przed zawarciem umowy określonych informacji. W celu zapewnienia 
jasności przepisu i tym samym skutecznego stosowania Ustawy należałoby 
dodatkowo wprowadzić definicję usług finansowych. 
Regulacja jest nieostra i może w praktyce rodzić poważne problemy natury Krajowa l Por. pkt 3) i 5) 
interpretacyjnej. Opisane w projekcie działania jako niezgodne z przyjętym Spółdzielcza Kasa 
"Kodeksem dobrych praktyk i zasad działania spółdzielczych kas Oszczędnościow 

oszczędnościowo-kredytowych" nigdy nie były w spółdzielczych kasach o-Kredytowa 
praktykowa n e. 
Obecnie obowiązujące regulacje, zgodnie z którymi celem nadzoru 
sprawowanego przez KNF jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa rynku 

28 



22. 1 art. 24 
ust.2 
pkt4 

23. 1 art. 24 
ust. 2 
pkt 4 

finansowego, zaufania do tego rynku oraz zapewnienia ochrony interesów 
jego uczestników są wystarczające do przeciwdziałania praktykom 
regulowanym w art. 24 ust. 2 pkt 4. W związku z tym rozwiązania te, w 
przypadku ich uchwalenia, nie powinny mieć zastosowania do tych 
podmiotów rynku finansowego, które objęte są nadzorem KNF. 
Określenie nowej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów Polska 
związanej z oferowaniem konsumentom usług finansowych jest Organizacja 
kontrowersyjny szczególnie, że przykłady sytuacji przedstawionych przez Handlu i 
Urząd jako uzasadnienie dla wprowadzenia tej zmiany były nad wyraz Dystrybucji 
kazuistyczne. Natomiast sam zapis proponowanej zmiany budzi nasze 
wątpliwości z następujących przyczyn: Nieostre przesłanki dotyczące 
konsumenta np. stan zdrowia, doświadczenie i wiedza o danym instrumencie 
nie jest możliwe do weryfikacji w praktyce prowadzenia działalności 
gospodarczej; Wyżej wspomniane przesłanki mogą prowadzić do 
dyskryminacji poszczególnych grup konsumentów chociażby ze względu na 
wiek oraz do nadmiernych możliwości po stronie Urzędu nieuzasadnionego 
naszym zdaniem eliminowania poszczególnych rodzajów usług czy form ich 
oferowania konsumentom; Wprowadzenie przesłanki w formie 
nieadekwatności oferowania usługi powstaje pytanie co ustawodawca ma na 
myśli czy ma to prowadzić do wyłączenia jakiś usług finansowych z możliwości 
ich oferowania przez kanał telefoniczny lub internetowy/mobilny - może to 
prowadzić do absurdu w postaci zablokowania możliwości rozwoju 
poszczególnych usług finansowych w najnowocześniejszych kanałach 
komunikacji z konsumentem i najbardziej perspektywicznych. 
W związku z tym uważamy, że proponowany zapis powinien ulec zmianie 
poprzez: Wykreślenie z propozycji art. 24 pkt zwrotu: "lub oferowanie tych 
usług w sposób nieadekwatny"; Wyszczególnienie precyzyjne możliwych do 
zweryfikowania w praktyce cech konsumenta; Umożliwienie oferowania usług 
finansowych (kredytów czy rat) poprzez kanały mobilne czy zdalne 
związanych z możliwością zakupu towarów i usług u danego przedsiębiorcy. 
Związek kierunkowo popiera propozycję uzupełnienia katalogu zakazanych l Związek Firm 
praktyk, naruszających zbiorowe interesy konsumentów poprzez Pożyczkowych 
uwzględnienie praktyki polegającej na oferowaniu konsumentom usług 

Por. pkt 3) 

Por. pkt 2) i 3) 
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finansowych w sposób nieadekwatny do ich charakteru. W pozostałym 

zakresie, tj. oferowania konsumentom usług finansowych, które nie 
odpowiadają potrzebom tych konsumentów, propozycja projektodawcy ma 
charakter dyskryminujący i w naszej ocenie nie zasługuje na aprobatę. 

Projektodawca postuluje bowiem określenie katalogu cech, które - w jego 
ocenie - uzasadniałyby wyłączenie możliwości oferowania produktów 
finansowych osobom, które- przykładowo -spełniają kryterium wieku, stanu 
zdrowia, doświadczenia, wiedzy czy też sytuacji materialnej. Zdaniem Związku 
takie rozwiązanie z jednej strony może być kwestionowane jako 
dyskryminacyjne, z drugiej natomiast - wobec braku określenia cech 
powyższych kryteriów - umożliwia podejmowanie w zasadzie dowolnych 
decyzji przez Prezesa UOKiK, co - jak wspomniano na wstępie - może być z 
kolei kwestionowane jako sprzeczne z konstytucyjną zasadą państwa prawa. 
Propozycję projektodawcy można również uznać za niecelową, bowiem 
zachowania, które zostają zakwalifikowane jako praktyki naruszające zbiorowe 
interesy konsumentów są tak kwalifikowane również w świetle obecnie 
obowiązujących przepisów, które nakazują uznawać za praktyki naruszające 
zbiorowe interesy konsumentów nieuczciwe praktyki rynkowe oraz m.in. 
naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej 
i pełnej informacji. W ocenie Związku - będącego czynnym obserwatorem 
rynku finansowego, podmiotów na nim operujących oraz stosowanych 
praktyk - realnym zagrożeniem dla zbiorowego interesu konsumentów jest 
oferowanie produktów finansowych w sposób nieadekwatny, nie zaś 

oferowanie produktów obarczonych wysokim ryzykiem czy też 

skomplikowanych. Najlepszym przykładem nieadekwatnych sposobów 
oferowania produktów finansowych mogą być produkty inwestycyjne lub 
ubezpieczeniowe oferowane przez telefon lub kredyty konsumenckie 
oferowane w miejscu zamieszkania konsumenta. Tu warto zwrócić uwagę 
projektodawcy na rozwiązania obowiązujące od tego roku 
na Słowacji, gdzie zakazano udzielania (i odbierania rat) kredytów 
konsumenckich w gotówce w domu konsumenta. 
Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorca w momencie wprowadzenia 
produktu na rynek, nie ma z reguły skutecznej możliwości ograniczenia grona 
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24. art. 24 
ust.2 
pkt4 

odbiorców, ponieważ naraża go to na zarzut dyskryminacji. Szczególnie, gdy 
kryteria mają dotyczyć wieku lub sytuacji finansowej konsumenta. 
Samoograniczenia w tym zakresie narażają więc przedsiębiorcę na zarzut 
łamania podstawowych praw konsumentów. Proponuje się odejście od 
ustalanej arbitralnie metody badania adekwatności oferty do potrzeb 
konsumenta post factum, na rzecz wprowadzenia wymogów przeprowadzenia 
analizy potrzeb i poinformowania konsumenta o jej wyniku. Decyzja o 
skorzystaniu lub nie z publicznie dostępnej oferty, powinna w całości leżeć po 
stronie konsumenta. W tym kierunku idzie prawodawstwo Unii Europejskiej, a 
w szczególności wdrożona już do polskiego porządku prawnego dyrektywa 
MIFID, która na podmioty oferujące finansowe produkty inwestycyjne nakłada 
obowiązek przeprowadzenia wystandaryzowanego badania adekwatności 
produktu do profilu klienta. Na podstawie wyniku badania i informacji o 
poziomie indywidualnego ryzyka, klient podejmuje decyzję o skorzystaniu z 

oferty. 
Sposób określenia przesłanek uznania praktyki przedsiębiorcy opisanej 
w projektowanym art. 24 ust. 2 pkt 4 u.o.k.k. za praktykę naruszającą 
zbiorowe interesy konsumentów jest wysoce kontrowersyjny. W szczególności 
krytycznie należy ocenić swoisty katalog cech konsumentów warunkujących 
ich potrzeby, które powinny zostać zidentyfikowane przez przedsiębiorcę 
przed zaoferowaniem produktu konsumentowi. Ponadto, należy mieć na 
uwadze okoliczność katalog cech konsumenta, zawarty w omawianym 
przepisie ma charakter otwarty, a co za tym idzie - uniemożliwia on 
przedsiębiorcy określenie cech klienta, które mogłyby powodować 
nieadekwatność produktu, z drugiej strony - daje wręcz niczym nie 
ograniczone uprawnienie dla organu kontroli, który stosując ten otwarty 
katalog cech może wydawać w zasadzie zupełnie dowolne decyzje. Z tego też 
względu postulujemy wykreślenie projektowanego przepisu w zakresie 
określania katalogu cech konsumenta, które miałyby uzasadniać wydanie 

decyzji. 
Zakładana zmiana w obecnym kształcie budzi wiele obaw. Po pierwsze, w 
zasadzie przerzuca ona na oferujących usługi finansowe odpowiedzialność za 
dobór właściwego produktu konsumentowi. W definicji praktyki nie zawarto, 

SPK Por. pkt 2i 3) 
Ponadto, wyjaśniamy, 

obawom SPK, 

że wbrew 
element 
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bowiem żadnego odniesienia do nieuczciwej natury praktyki przedsiębiorcy, 
niezależnie od podjętych przez przedsiębiorcę środków. Przesłanką 

odpowiedzialności ma być to, czy produkt jest odpowiedni z perspektywy 
potrzeb (określanych z uwzględnieniem przykładowych cech) danego 
konsumenta, czy nie, co nie jest właściwe. Oferujący takie usługi może po 
prostu nie być w stanie ustalić, jaki produkt dla danego konsumenta byłby 
odpowiedni, mimo dołożenia najwyższej w tym zakresie staranności (albo 
inaczej, że zaoferowany produkt na pewno nie był odpowiedni). Po drugie, 
przedsiębiorcy nie mają instrumentów zapewniających im w każdym wypadku 
możliwość ustalenia, jaki produkt jest właściwy dla danego konsumenta, 
którego potrzeby mogą się różnic od standardowej grupy konsumentów. Nie 
jest jasne w jaki sposób przedsiębiorca miałby ustalić, czy dana usługa 

odpowiada potrzebom konsumenta, np. jakie starania w tym zakresie 
powinien podjąć i jaki ich stopień będzie wystarczający. Po trzecie, 
uzasadnienie Projektu błędnie zakłada tożsamość interesów i potrzeb 
wszystkich konsumentów, których z uwagi na te same cechy takie, jak wiek, 
stan zdrowia, doświadczenie i wiedza, można zaliczyć do jednej grupy 
(posługiwanie się kategoriami konsumentów sugeruje uzasadnienie Projektu, 
choć nie jest to już jednoznaczne w świetle samej definicji praktyki). W 
efekcie, konsument, który będzie miał faktyczną potrzebę i chęć zawarcia 
danej umowy, nie będzie mógł jej zawrzeć, z uwagi na zaliczenie go do 
określonej kategorii "nieadekwatnych" konsumentów i ograniczenie oferty 
powodowanej obawą przedsiębiorcy przed odpowiedzialnością za naruszenie 
ZIK. 

Po czwarte, nie w pełni jasne jest czym miałoby być "oferowanie" 
(umieszczenie w ogólnej ofercie produktów przedsiębiorcy, czy nakłanianie 
konsumenta do zakupu danego "nieadekwatnego" produktu finansowego?). 
Po piąte, wskazane wyżej wyzwania w większości przypadków będą aktualne 
także w odniesieniu do elementu analizowanej praktyki, dotyczącego 

zastosowania niewłaściwego sposobu oferowania produktu finansowego. Brak 
precyzji, co do przesłanek odpowiedzialności przedsiębiorcy powoduje m.in. 
że będzie musiał on rozstrzygnąć czy oferowanie produktu takiego jak karta 

nieuczciwości praktyki musi być 

brany pod uwagę przez Prezesa 
Urzędu przy ocenie danego 
zachowania. Praktyką naruszającą 

zbiorowe interesy konsumentów 
może być bowiem wyłącznie 

działanie bezprawne (w tym 
naruszające dobre obyczaje), co 
wynika z samej definicji praktyki, 
określonej w art. 24 ust 2. in 
principia. Aby przypisać 

przedsiębiorcy praktykę konieczne 
będzie wykazanie naruszenia bądź 

to przepisów szczególnych 
regulujących dane obowiązki 

względem konsumenta, bądź 

dobrych obyczajów. 
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25. J art. 24 
ust.2 
pkt 4 

kredytowa za pomocą np. telefonu jest właściwe czy nie w odniesieniu do 
osoby w podeszłym wieku i jaki wiek będzie dyskwalifikował w tym zakresie? 
Wydaje się, że wprowadzanie nowych, nieostrych regulacji w uOKiK w tym 
zakresie nie jest wskazane na obecnym etapie. Mogą one, bowiem rodzić 
istotne konsekwencje w zakresie doboru kanałów dystrybucji produktów 
finansowych, w tym wpłynąć na podwyższenie ich kosztów. Można by 
natomiast rozważyć wprowadzenie kompleksowej regulacji tej kwestii na wzór 
ustawy o prawach konsumenta, która to okreśła m.in. zakres informacji i 
zabezpieczeń stosowanych przy zawieraniu na odległość umów dat. 

niektórych usług finansowych. 
W opinii części członków SPK Prezes UOKiK już w obecnym stanie prawnym 
dysponował wystarczającymi środkami do zwalczania naruszeń ZIK mogących 
wystąpić w sektorze finansowym. Z tego względu oraz mając na uwadze 
ryzyko związane z niewłaściwym zdefiniowaniem pojęcia mis-selling, należy 
rozważyć odstąpienie od wprowadzanej zmiany. 

W razie niepodzielenia tego poglądu, konieczne byłoby wprowadzenie co 
najmniej następujących zmian redakcyjnych proponowanej definicji: 
"Nieuczciwe nakłanianie do zakupu usługi finansowej nieodpowiadającej 
potrzebom konsumenta ustalonym z uwzględnieniem dostępnej przedsiębiorcy 
informacji na temat wieku, stanu zdrowia, doświadczenia i wiedzy 
konsumenta na temat tej usługi". W proponowanym rozwiązaniu element 
"nieuczciwości", "nakłaniania" oraz zamknięcie katalogu koniecznych do 
uwzględnienia cech daje pole do obrony przedsiębiorcom, którzy dołożyli 
należytej staranności dla zapewnienia rzetelności ich oferty i uczciwego 

traktowania klientów. 
Jednoznacznie opowiadamy się przeciwko dodawaniu tego postanowienia do \ Związek Banków l Por. pkt. 1), 3), 5) 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ze względu na: a) jego Polskich 
niejednoznacznoś( co rodzi już na obecnym etapie liczne wątpliwości i 
pytania, b) brak definicji 11 Usługi finansowej", co stwarza podstawę do 
nadinterpretacji przepisów prawa, c) brak określenia, kto ma decydować, jakie 
produkty odpowiadają potrzebom konsumentów, a jakie nie i w oparciu, o 
jakie kryteria, d) niespójność z przepisem §15 i §16 Rozporządzenia Ministra 
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Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków 
postępowania firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1078), które to przepisy mówią o obowiązku 

przeprowadzania oceny adekwatności i odpowiedniości przed zakupem 
instrumentu finansowego. Proponowany przepis nie określa co rozumie się 
przez usługę finansową, co powoduje powstanie wątpliwości, czy wskazany 
przepis będzie miał zastosowanie do usług inwestycyjnych świadczonych przez 
banki na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.). Ustawa o obrocie 
instrumentami finansowymi nakazuje firmom inwestycyjnym/bankom ocenę 
sytuacji materialnej klienta w przypadku świadczenia usług finansowych 
doradztwa inwestycyjnego i zarządzania portfelem. W przypadku np. 
sprzedaży funduszy bank jest zobowiązany do oceny tylko wiedzy i 
doświadczenia klienta. Rozszerzone badanie sytuacji materialnej klienta, 
poziomu akceptacji ryzyka i celów inwestycyjnych będzie powodować, że 
banki będę zobowiązane do świadczenia usługi doradztwa - umowa na taką 
usługę może zostać zawarta ustnie i zbieranie rozszerzonych danych o 
klientach może doprowadzić do zawarcia takiej umowy pomimo tego, że nie 
jest wolą banku świadczenie takiej usługi np. nie ma jej wpisanej w statucie 
banku i bank nie jest uprawniony do świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego. Ponadto, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi 
dopuszcza możliwość zakupu danego instrumentu finansowego, pomimo 
braku dokonania oceny lub niezgodnie z jego wynikiem (produkt jest 
nieadekwatny dla danego klienta), jeśli klient wyrazi wolę jego zakupu. e) na 
gruncie przepisu nie jest wiadomym, jak rozumieć słowo "oferowanie" -czy 
oznacza zawarcia umowy (i przepis należy interpretować, jako zakaz zawarcia 
umowy), czy raczej aktywne oferowanie tzn. zaproponowanie produktu przez 
sprzedawcę klientowi w siedzibie jego przedsiębiorstwa, czy też 

proponowanie nabycia w inny sposób, w tym w ramach marketingu, f) 
wskazany w przepisie - otwarty katalog cech konsumentów powoduje, że 
sprzedawca nie jest w stanie, by te cechy właściwie zidentyfikować i 
uwzględnić, g) niejasnym jest, jak należy rozumieć sformułowanie dotyczące 
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oferowania usług "w sposób nieadekwatny do ich charakteru", h) 
prawdopodobną, z uwagi na użycie nieostrych pojęć oraz otwarty katalog cech 
konsumentów, możliwość powoływania przez wybranych - niesolidnych 
klientów, na przedmiotową praktykę, jako rozwiązanie umożliwiające 
niewywiązywanie się przez nich z uprzednio zaciągniętych zobowiązań, i) 
sprzedawca nie ma narzędzi (z wyjątkiem produktów MIFID-owych), by mógł 
wywiązać się z obowiązków wynikających z projektowanego przepisu, j) na 
gruncie przepisu rodzi się również pytanie, w jaki sposób powinien 
postępować przedsiębiorca w przypadku, gdy dany produkt może być 
udzielony, sprzedany, jako wspólny (adresowany jest do więcej niż jednej 
osoby), a kryteria spełnia jeden z zainteresowanych klientów. Dodatkowo 
należy zauważyć, że wysoce problematycznym będzie dokonanie oceny 
doświadczenia, czy też wiedzy konsumenta, dotyczących usługi finansowej. Są 
to pojęcia przynależne do sfery wewnętrznej klienta i odbierane od klienta w 
tym zakresie oświadczenia, czy też ocena zachowania klienta w kontakcie z 
pracownikiem banku nie jest miarodajnym, weryfikowalnym stanem. Brak 
możliwości sprawdzalnego przesądzenia chociażby co do wiedzy i 
doświadczenia, może być podnoszone przeciwko przedsiębiorcom w razie 
ewentualnego sporu pomiędzy klientem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorca 
mógłby opierać się jedynie na nieweryfikowalnym oświadczeniu konsumenta. 
Ponadto, należy zdecydowanie sprzeciwić się wprowadzaniu postanowień 
zobowiązujących do oferowania usług finansowych stosownie do stanu 
zdrowia konsumenta. Stan zdrowia stanowi dane wrażliwe w rozumieniu 
ustawy o ochronie danych osobowych, a przetwarzanie tych danych jest 
zakazane z wyjątkami określonymi tą ustawą. Wątpliwości budzi, czy 
zachodziłaby którakolwiek z przesłanek dopuszczających przetwarzanie tych 

danych. 
Ponadto klient może nie mieć woli ujawniania informacji o swoim stanie 
zdrowia (sama propozycja tej zmiany wydaje się nakładać dodatkowe 
obowiązki na konsumentów ograniczające ich prawo do prywatności) albo 
może też podać informacje nieprawdziwe. Byłoby zatem nadużyciem 
stawianie przedsiębiorcy z tego tytułu zarzutu naruszenia zbiorowych 

interesów konsumentów. 
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Co więcej, wskazane cechy zostały wyliczone jako przykładowe, co oznacza, że 
organ orzekający o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy 
konsumentów mógłby konstruować w swoim orzecznictwie również inne 
cechy konsumenta, których przedsiębiorca nie wziął pod uwagę. Z tym, że 
owo orzecznicze zdeterminowanie innych cech konsumenta następowałoby 
ex post wraz z uznaniem, jakiejś praktyki polegającej na zaniechaniu, czyli 
niedopytywaniu konsumenta o tę cechę, za niedozwoloną. Wskazana sytuacja 
zagrażałaby pewności prawa. Przedsiębiorca może nie mieć świadomości, że 
powinien zapytać konsumenta o jakąś cechę, która nie została wprost 
wskazana i nie ma możliwości przewidzenia wszystkich cech, które organ 
orzekający uznałby za wypełniające przesłanki art. 24 ust. 2 pkt 4 u.o.k.k. Z 
kolei zadawanie pytań o potencjalne inne cechy danego konsumenta może w 
sposób istotny naruszać prawo do prywatności konsumenta. Z tego względu 
należy skrytykować proponowany otwarty katalog cech konsumenta. 
Zakres hipotezy normy sankcjonowanej powinien być ukształtowany 
proporcjonalnie do celu. Za cel tego przepisu należałoby uznać 

przeciwdziałanie oferowaniu konsumentom usług finansowych wyraźnie dla 
nich nieprzeznaczonych. Zatem bardziej zasadne wydawałoby się wskazanie, 
że praktyką naruszającą interesy konsumentów jest umyślne stosowanie takiej 
praktyki albo też oferowanie konsumentom usług finansowych wyraźnie 
niedostosowanych do ich cech. 

W przypadku tego przepisu ma również znaczenie kwestia możliwej zmiany 
sytuacji konsumenta, co może oznaczać, że usługa finansowa była adekwatna 
w momencie jej oferowania, ale w wyniku zmiany sytuacji konsumenta już nie. 
Nie jest zasadne represjonowanie przedsiębiorcy w przypadku sytuacji, 
których z zachowaniem należytej staranności nie mógł przewidzieć, że z dużą 
pewnością wystąpią. Lepszym rozwiązaniem byłoby uświadamianie 
konsumentów, że ich sytuacja w przypadku usług finansowych o charakterze 
długoterminowym również może zmienić się w czasie. Nie należy zapominać, 
że w prawie konsumenckim występuje wzorzec konsumenta rozsądnego i 
racjonalnego, który pewne kwestie powinien sobie uświadamiać. 
W związku z powyższym w przypadku pozostawienia przedmiotowego 
przepisu w Projekcie, koniecznym jest jego doprecyzowanie z uwzględnieniem 
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26. 1 art. 24. 
ust. 2 
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wskazanych uwag. 
Przedsiębiorca, by mógł prowadzić działalność w sposób prawidłowy, z 
przepisów prawa powinno w sposób jasny wynikać, co stanowi praktykę 
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, podczas gdy z tego przepisu to 
nie wynika, co zagraża jednej z podstawowych zasad tj. pewności prawa. 
Proponowane rozwiązanie jest niekorzystne także z uwagi na fakt, że sektor 
bankowy definiuje ofertę z uwzględnieniem preferencji i potrzeb klientów 
między innymi na podstawie badań marketingowych odzwierciedlających 
postawy, oczekiwania i preferencje danej grupy klientów (uznanej za 
reprezentatywną), natomiast potencjalne zarzuty mogą dotyczyć 
pojedynczych klientów, a nie grupy. Takie sformułowanie powoduje, że 
praktycznie każda oferta może zostać uznana za niedopasowaną do potrzeb 
przeciętnego konsumenta. Projekt ogranicza możliwości kształtowania 
elastycznej/nowoczesnej oferty dla klienta "masowego". 
Stosowanie proponowanego przepisu może narazić przedsiębiorców również 
na zarzut dyskryminacji niektórych grup konsumentów, jeśli chodzi o dostęp 
do określonych kategorii produktów. 
Proponowane rozwiązanie odbiega w sposób bardzo istotny od pozostałych Konfederacja 
definicji praktyk, naruszających zbiorowe interesy konsumentów, zawartych w Przedsiębiorstw 
art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Pozostałe praktyki Finansowych w 
zdefiniowane są w tym artykule syntetycznie, typologicznie, a nie w sposób Polsce 
zastosowany w Projekcie dla nowej niedozwolonej praktyki. Co więcej 
praktyka ta odnosi się tylko do usług finansowych, podczas gdy 
dotychczasowa, spójna redakcja art. 24 nie różnicowała zakresu 
podmiotowego dla poszczególnych praktyk. Tym samym dodany do art. 24 
ust. 2 pkt 4) należy uznać za element niespójnym z koncepcją regulacji 
zawartej w tym przepisie i z zastosowaną tam techniką legislacji. 
Wskazać także należy, że przedmiot proponowanej regulacji wchodzi w zakres 
szeregu innych regulacji obowiązujących podmioty z rynku finansowego, 
zarówno krajowych jak i UE, a także rekomendacji i zaleceń organów nadzoru 
nad tym rynkiem. Nie wydaje się być to uprawniona ingerencja w ten obszar 
regulacji, która w konsekwencji może doprowadzić do kolizji norm, a w 
każdym razie do niespójności systemowej. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, 

Por. pkt 5) i 6) 
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iż kazuistyczny charakter tej propozycji nie powoduje jednak, że kryteria - z 
punktu widzenia których UOKIK miałby ocenić, że usługa finansowa nie 
odpowiada potrzebom konsumenta - stają się tym samym wystarczająco 
precyzyjne i zapewnia, że będą one odpowiadały bogactwu stanów 
faktycznych, mogących wystąpić w relacji: przedsiębiorca- konsument. Można 
przykładowo stwierdzić, że każda z ofert finansowych, pochodzących od 
innych niż banki podmiotów świadczących usługi finansowe może zostać 
zakwestionowana przez UOKiK jako ukierunkowana do niewłaściwej grupy 
odbiorców. Wystarczy uznać, iż oferta firm pożyczkowych - np. droższa ze 
względu na swoją specyfikę niż oferta bankowa - nie powinna być kierowana 
do odrzuconych klientów banków (np. w związku z normami 
ostrożnościowymi wynikającymi z rekomendacji i zaleceń KNF), ponieważ jako 
droższa niż bankowa i nie odpowiada sytuacji materialnej odrzuconego 
uprzednio przez bank klienta. l działoby się tak pomimo faktu, iż co prawda 
klienci zostali odrzuceni przez konkretny bank ze względu na brak tak zwanej 
bankowej zdolności kredytowej, ale byliby zdolni od obsługi pożyczki 
niebankowej. Taka sytuacja mogłaby prowadzić do poszerzania skali zjawiska 
wykluczenia finansowego w sposób całkowicie nieuzasadniony względami 
ochrony zbiorowych interesów i praw konsumentów. 

Ponadto, wobec sankcji przewidzianych ustawą o ochronie konkurencji i 
konsumentów, w przypadku wprowadzenia do katalogu zakazanych praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów opisanej powyżej nazwanej 
praktyki, co oczywiście spowoduje szybsze dojście do etapu kary, bardzo 
prawdopodobna jest sytuacja, że efekty nowej regulacji będą niekorzystne dla 
samych konsumentów. Jest to związane w szczególności z zagadnieniem 
oceny, iż dana usługa nie odpowiada potrzebom konsumenta z uwagi na jego 
stan zdrowia, wiedzy dotyczącej produktu lub sytuacji materialnej. Możliwość 
oceny stanu zdrowia lub wiedzy konsumenta dotyczącej produktu jest 
znacząco ograniczona dla przedsiębiorców, a czasami wręcz niemożliwa do 
rozpoznania, gromadzenia, czy jej przetwarzania. Dodatkowo, Projekt 
oczywiście nie określa w jaki sposób przedsiębiorca miałby udowodnić, iż w 
sposób prawidłowy zaoferował usługę określonemu klientowi lub grupie 
klientów. Decydowałaby -jednak - arbitralna ocena UOKiK. W konsekwencji, 
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27. \ art. 24 
ust. 2 
pkt4 

niemożliwe do zaakceptowania ryzyko poniesienia odpowiedzialności z tytułu 
stosowania nazwanej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów 
może z dużym prawdopodobieństwem spowodować ograniczanie 
konsumentom dostępu do usług finansowych ze względu na ich domniemany, 
zły stan zdrowia lub dokonaną wg. znamion zewnętrznych, ocenę ich sytuacji 
materialnej (gorszej niż deklaruje to konsument). Jak zawsze w przypadku 
ograniczania dostępu do usług finansowych na oficjalnie funkcjonującym 
rynku spowoduje to, iż konsumenci będą zmuszeni korzystać z usług szarej 
strefy. Antycypujący bowiem choćby teoretyczne ryzyka prawne, a w 
konsekwencji możliwe konsekwencje finansowe, w szczególności w 
odniesieniu do konsumentów o wyższym ryzyku, zarówno bankowym jak i 
pożyczkowym, przedsiębiorcy obu sektorów kredytowych dokonaliby 

ograniczenia liczebności grup klientów docelowych. 
Wprowadzenie do u.o.k.k, nowej nazwanej praktyki naruszającej zbiorowe l Pracodawcy RP 

interesy konsumentów nie jest celowe, albowiem tzw. misselling może, w 
konkretnych okolicznościach, być uznany za praktykę naruszającą zbiorowe 
interesy konsumentów także na podstawie obecnie obowiązujących 
przepisów, W szczególności należy zwrócić uwagę na art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3, 
które przewidują, iż praktykami naruszającymi zbiorowe interesy 
konsumentów są w szczególności naruszenie obowiązku udzielania 
konsumentom rzetelnej prawdziwej i pełnej informacji, a także nieuczciwe 
praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. praktyka rynkowa stosowana przez 
przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z 
dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić 
zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy 
dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu; za 
nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową 
wprowadzającą w błąd (art. 4 ust. 1 i ust, 2 in principia po.wołanej ustawy). 
Praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, Jeżeli 
pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do 
podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może 
powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej 

Por. pkt 1), 2), 3), 7) 
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umowy, której inaczej by nie podjął (art. 6 ust, 1 powołanej ustawy). Wydaje 
się, iż w przypadku tzw. missellingu z reguły dochodzi do wprowadzenia 
konsumenta w błąd - co najmniej przez zaniechanie. Umożliwia to Prezesowi 
UOKiK wykrywanie oraz eliminowanie tego rodzaju praktyk na podstawie 
przepisów w obecnie obowiązującym brzmieniu, bez konieczności ich zmiany. 
Poważne zastrzeżenia budzi również sposób określenia przesłanek uznania 
praktyki przedsiębiorcy opisanej w projektowanym art. 24 ust. 2 pkt 4 u.o.k.k. 
za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W szczególności 
krytycznie należy odnieść się do zawartego w tym przepisie katalogu cech 
konsumentów, które powinny być brane pod uwagę przez przedsiębiorcę 
podczas oferowania usług finansowych. Otwarty charakter tego katalogu 
powoduje, iż przedsiębiorca nie jest w stanie określić, czy i jakie cechy 
konsumenta - inne niż wymienione w przepisie - powinny być brane pod 
uwagę przy oferowaniu temu konsumentowi usług finansowych. Wskazane 
cechy są wyliczone jako przykładowe, co oznacza, że organ orzekający o 
uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów mógłby 
konstruować w swoim orzecznictwie również inne cechy konsumenta, których 
przedsiębiorca nie wziął pod uwagę. Z tym, że owo orzecznicze 
zdeterminowanie innych cech konsumenta następowatoby ex post wraz z 
uznaniem jakiejś praktyki polegającej na zaniechaniu, czyli niedopytywaniu 
konsumenta o tę cechę, za niedozwoloną. Przedsiębiorca może jednak nie 
mieć świadomości, że powinien zapytać konsumenta o jakąś cechę, która nie 
została wprost wskazana i nie ma możliwości przewidzenia wszystkich cech, 
które organ orzekający uznałby za wypełniające przesłanki art. 24 ust. 2 pkt 4 
u.o.k.k. Z kolei zadawanie pytań o potencjalne inne cechy danego konsumenta 
może w istotny sposób naruszać jego prawo do prywatności. 
Niezależnie od powyższego należy zauważyć, iż przedsiębiorca nie jest w 
stanie w sposób definitywny ustalić większości okoliczności wymienionych w 
przepisie, np. stanu zdrowia konsumenta, czy też jego sytuacji materialnej. Są 
to okoliczności o wysoce ocennym charakterze. Należy również pamiętać iż 
przedsiębiorca musi w tym zakresie polegać głównie na oświadczeniach 

samego konsumenta, zaś jego możliwości weryfikacji tych oświadczeń w 
oparciu o dostępne dokumenty, bazy danych czy też oświadczenia osób 
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trzecich są istotnie ograniczone. Dlatego konieczne jest co najmniej 
doprecyzowanie, iż ocena cech konsumenta powinna być dokonana przez 
przedsiębiorcę z uwzględnieniem należytej staranności właściwej dla 
zawodowego charakteru wykonywanej przez niego działalności. 
Do mankamentów projektowanego przepisu należy również zaliczyć brak 
definicji usługi finansowej (co może stwarzać podstawę do nadinterpretacji 
przepisów prawa), brak określenia, kto - i w oparciu o jakie kryteria - ma 
decydować, jakie produkty odpowiadają potrzebom konsumentów, a jakie 
nie. Jest on ponadto niespójny z par. 15 i 16 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 24 września 2012r. w sprawie trybu i warunków 
postępowania firm inwestycyjnych, banków oraz banków powierniczych, 
które to mówią o obowiązku przeprowadzania oceny adekwatności i 
odpowiedniości przed zakupem instrumentu finansowego. Proponowany 
przepis nie określa, co rozumie się przez usługę finansową, co powoduje 
powstanie wątpliwości, a także czy wskazany przepis będzie miał 
zastosowanie do usług inwestycyjnych świadczonych przez banki na 
podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nakazuje ona 
instytucjom finansowym ocenę sytuacji materialnej klienta w przypadku 
świadczenia usług finansowych doradztwa inwestycyjnego i zarządzania 
portfelem. W przypadku sprzedaży np. jednostek uczestnictwa w funduszu 
inwestycyjnym podmiot jest zobowiązany tylko do oceny wiedzy i 
doświadczenia klienta. Rozszerzone badanie jego sytuacji materialnej, 
poziomu akceptacji ryzyka i celów inwestycyjnych będzie powodować, że 
instytucje finansowe będą zobowiązane do świadczenia usługi doradztwa. 
Umowa na taką usługę może zostać zawarta ustnie i zbieranie rozszerzonych 
danych o klientach może doprowadzić do zawarcia takiej umowy pomimo 
tego, że nie jest wolą banku świadczenie takiej usługi (np. nie ma jej wpisanej 
w statucie podmiotu i nie jest on uprawniony do świadczenia usługi 
doradztwa inwestycyjnego). Ponadto ustawa o obrocie Instrumentami 
finansowymi dopuszcza możliwość zakupu danego instrumentu finansowego 
pomimo braku dokonania oceny lub niezgodnie z jej wynikiem (produkt jest 
nieadekwatny dla danego klienta), jeśli klient wyrazi wolę jego zakupu. 
Dodatkowo należy zauważyć, że problematyczne może być weryfikowanie 
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rzeczywistego doświadczenia i wiedzy konsumenta dotyczących usługi 

finansowej. Klient może oświadczyć doradcy bankowemu co innego, a co 
innego twierdzić później w razie sporu. Przedsiębiorca mógłby opierać się 
jedynie na oświadczeniu konsumenta. Ponadto należy zdecydowanie 
sprzeciwić się wprowadzeniu zapisu zobowiązującego do oferowania usług 
finansowych stosownie do stanu zdrowia konsumenta. Stan zdrowia stanowi 
dane wrażliwe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a 
przetwarzanie tych danych jest zakazane z wyjątkami określonymi tą ustawą. 
Wątpliwości budzi, czy zachodziłaby którakolwiek z przesłanek 

dopuszczających przetwarzanie tych danych. Ponadto klient może nie mieć 
woli ujawniania informacji o swoim stanie zdrowia (sama propozycja tej 
zmiany wydaje się nakładać dodatkowe obowiązki na konsumentów 
ograniczające ich prawo do prywatności) albo może też podać informacje 
nieprawdziwe. Stawianie przedsiębiorcy z tego tytułu zarzutu naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów byłoby zatem nadużyciem. 
Konieczne jest wyjaśnienie co należy rozumieć przez "oferowanie usług 

finansowych w sposób nieadekwatny do ich charakteru". Jest to pojęcie 

wybitnie nieostre, zaś jego wprowadzenie do ustawy z jednej strony będzie 
znacząco zwiększać ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej na rynku 
finansowym, z drugiej zaś może skutkować uniemożliwieniem konsumentom 
nabywania, czy chociażby zapoznawania się z ofertami produktów 
finansowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 

(np. przez internet lub przez telefon). Może to powodować spowolnienie 
rozwoju i ograniczenie innowacyjności oraz konkurencyjności sektora 
finansowego, spadek przychodów instytucji finansowych, a także ograniczenie 
dostępu konsumentów do niektórych produktów finansowych. 
W tym kontekście należy również wyrazić obawę, że nałożenie na 
przedsiębiorców, podczas oferowania usług finansowych, obowiązku 

dokonywania oceny niektórych okoliczności wymienionych w przepisie (np. 
wiek, stan zdrowia, sytuacja materialna) może prowadzić do finansowego 
wykluczenia określonych kategorii konsumentów, zwłaszcza osób starszych i o 
niższych dochodach, a nawet do dyskryminacji tych osób. W związku z 
powyższym postulowane jest wykreślenie projektowanego przepisu w całości. 
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art. 24 
ust. 2 
pkt 4 

art. 24 
ust. 2 
pkt 3 
oraz art. 
25 

art. 24 
ust. 2 
pkt4 

art. 24 
ust. 2 
pkt4 

W art. 24 ust. 2 uokik ustawodawca zdecydował się na wyszczególnienie 
bardzo ogólnych zachowań czy naruszeń przedsiębiorców, które mogą zostać 
uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W zasadzie 
każda z trzech wymienionych praktyk dotyczyć może każdego segmentu 
rynku, także finansowego. Dodanie w tym katalogu przepisu dotyczącego 
jedynie rynku finansowego może wywoływać pytanie, dlaczego nie objęto tym 
rozwiązaniem całego rynku, w sposób horyzontalny. Dodatkowo zawarty w 
proponowanym nowym pkt 4 opis bezprawnego działania może powodować 
wątpliwości interpretacyjne oraz problemy praktyczne w stosowaniu tego 
przepisu, zarówno po stronie uczestników rynku (konsumentów i 
przedsiębiorców] jak i urzędu nadzorującego. Dlatego proponujemy, aby 
określone w projektowanym przepisie art. 24 ust. 2 pkt 4 uokik zachowanie 
przedsiębiorcy uznać za nieuczciwą praktykę rynkową i wymienić wprost w 
art. 7 (nieuczciwa praktyka rynkowa], a nawet art. 8 (agresywna praktyka 
rynkowa) ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym. Działanie przedsiębiorcy uznane za nieuczciwą 
praktykę rynkową zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 3 uokik byłoby w tym modelu 
także praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. 
Sąd Najwyższy uważa za dyskusyjne utrzymanie wart. 24 ust. 2 pkt 3 oraz w 
art. 25 uokik odwołania do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, w sytuacji, gdy w świetle orzecznictwa TSUE zastosowanie 
krajowego ustawodawstwa z zakresu nieuczciwej konkurencji jest wyłączone 
w relacjach przedsiębiorca-konsument w zakresie uregulowanym dyrektywą 

2005/29. 

Zastrzeżenia budzi brak w ustawie definicji legalnej usługi finansowej. Nie ma 
również odesłania w tym zakresie do innego aktu prawnego. Brak ten może 
skutkować trudnościami związanymi z pociągnięciem do odpowiedzialności 
osób winnych naruszeń (dodawany punkt 4 do art. 24 ust. 2 ustawy). 
Wątpliwości budzi jedynie brak definicji pojęcia "usługi finansowej". Dodać 
należy w tym miejscu, że pojęcie to znajduje swój normatywny wyraz w 
prawie krajowym. Zostało powiem zdefiniowane w art 16 a) ust. l ustawy z 
dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

Federacja 
Konsumentów 

Sąd Najwyższy 

Krajowa Rada 
Sądownictwa 

Krajowa Rada 
Radców 
Prawnych 

Por. pkt 2) i 6) 
Dodatkowo, należy podkreślić, ze 
ewentualne zmiany w ustawie o 
przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym powinny być 
poprzedzone stosowną zmianą 

obowiązującej w tym zakresie 
dyrektywy. 

Uwaga poza zakresem zmian 
objętym niniejszą nowelizacją. 

Por. pkt l) 

Por. pkt 1) i 3) 
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32. l art. 24 
ust. 2 
pkt4 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 
Nr 22, poz. 271). Jak się wydaje, bezpośrednie odesłanie do tejże definicji 
uznać należy za konieczne zabezpieczenie interesów przedsiębiorców 
mogących stać się potencjalnymi adresatami decyzji w sprawach wystąpienia 
przedmiotowych praktyk. 
Kwestią odrębną pozostaje to, czy przesłanki określone w projektowanej treści 
art. 24 ust 2 pk 4 u.o.k.k. są wystarczająco precyzyjne, dające możliwość 
obiektywnego sprecyzowania oraz adekwatne do istniejących zagrożeń, 
które potencjalnie mają być objęte przedmiotowym zakazem i ewentualną 
sankcją w przypadku wystąpienia tego typu praktyki. 

Sprzeciwiamy się wprowadzeniu w/w zapisu, dotyczącego praktyk 'Izba Domów 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W pierwszej kolejności Maklerskich 
zwracamy uwagę, że organem nadzorującym rynek finansowy jest Komisja 
Nadzoru Finansowego, a nie UOKIK. Powinien być jeden organ, który ma 
kompetencje w zakresie określania funkcjonowania rynku finansowego. W 
przeciwnym razie może to doprowadzić do różnych interpretacji w stosowaniu 
przepisów odnoszących się do Dyrektywy MIFID, której reżimem objęte są 
instytucje finansowe. Powyższy zapis projektowanej ustawy jest niezgodny z 
przepisami unijnymi, czyli obecnym pakietem MIFID l oraz 
nieobowiązującym jeszcze pakietem MIFID 11. Obecnie uznanie, że dana 
usługa jest dla Klienta nieodpowiednia nie jest przeszkodą do zawarcia z nim 
umowy o świadczenie usług maklerskich, a informacja o nieodpowiedniości 
usługi ma na celu ostrzeżenie Klienta o ryzyku związanym z korzystaniem z 
takiej usługi. Jednak mimo takiego ostrzeżenia, gdy Klient chce, może zawrzeć 
taką umowę z firmą inwestycyjną. W nowym stanie prawnym, gdy dana 
usługa zostałaby uznana jako nieodpowiednia dla Klienta, firma inwestycyjna 
nie mogłaby już z Klientem zawrzeć takiej umowy, nawet jeśli Klient nadal 
byłby zainteresowany jej zawarciem. Tym samym będzie to skutkowało dla 
polskich firm inwestycyjnych tym, że zawarcie umowy o świadczenie usług 
maklerskich z Klientem, którego wiedza o inwestowaniu w zakresie 
instrumentów finansowych oraz doświadczenie inwestycyjne uznane zostaną 
za nieodpowiednie (w wyniku ich weryfikacji na podstawie § 15 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i 

Por. pkt 3) pkt S) 
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warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w 
art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków 
powierniczych (Dz. U. 2012 poz. 1078 z późn. zm.)- naruszy powyższy art. 24 
ust. 2 pkt 4, tj. będzie praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. 
Zatem mimo że na gruncie przepisów o rynku kapitałowym zawarcie umowy w 
powyższym przypadku jest dopuszczalne, to już w kontekście nowych 
przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów byłoby ono 

niezgodne z prawem. 
W dalszej kolejności pragniemy zauważyć, że w kontekście nowego zapisu pkt. 
4 w ustępie 2 art. 24 projektowanej ustawy osoby, które nie zdobyły 
dotychczas doświadczenia w zakresie inwestowania nigdy nie będą już 
mogły tego zrobić. Wprowadzenie cytowanego przepisu uniemożliwi osobom, 
które nie miały jeszcze do czynienia z giełdą, rozpoczęcia korzystania z usług 
maklerskich. Przepis zakłada, że można oferować konsumentom tylko usługi, 
które są odpowiednie ze względu na doświadczenie konsumenta. Zatem brak 
takiego doświadczenia całkowicie uniemożliwia zaproponowanie klientowi 
takiej usługi. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku osób, które odmówią 
poddania się ocenie wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów 
finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego (co jest dopuszczalne w 

obecnym stanie prawnym). 
W naszej ocenie brzmienie w/w przepisu projektowanej ustawy kłóci się z 
główną ideą przyświecającą kampanii ,,Akcjonariat obywatelski" od wielu lat 
prowadzonej przez rząd, której celem jest zachęcenie Polaków do 
inwestowania. Tymczasem zaproponowany przepis skutecznie zmniejszy 

dostępność produktów finansowych. 
Warto również wskazać, że wprowadzany zapis generuje olbrzymie ryzyko 
osłabienia konkurencyjności polskich firm inwestycyjnych, w porównaniu z 
firmami z innych państw Unii Europejskiej, w których można zawierać umowy 
o świadczenie usług maklerskich z Klientami, których wiedza o inwestowaniu 
w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego 

uznane zostały za nieodpowiednie. 

Kontrowersyjna jest mocno w naszej ocenie kwestia badania stanu zdrowia w 
kontekście oferowania konsumentom usług finansowych. W pierwszej 
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kolejności zwracamy uwagę, że przetwarzanie informacji o stanie zdrowia jest 
niedozwolone na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182), chyba że zostaną 
spełnione przesłanki, o których mowa w art. 27 ust. 2 w/w ustawy. Tym 
samym nie jest jasne w jaki sposób firma inwestycyjna będzie dokonywała 
oceny stanu zdrowia konsumenta: czy miałoby to być stwierdzone na 
podstawie oświadczenia potencjalnego klienta, czy też firma inwestycyjna 
powinna zażądać określonych badań lekarskich lub zaświadczenia od lekarza, 
że stan zdrowia pacjenta pozwala na inwestowanie na GPW? 
Analizując cytowany powyżej przepis projektowanej ustawy nie można 
również nie zauważyć, że jego brzmienie pozostaje w sprzeczności z wykładnią 
doradztwa inwestycyjnego prezentowaną przez Komisję . Nadzoru 
Finansowego. W momencie wprowadzenia cytowanego przepisu oferowanie 
przez firmę inwestycyjną klientowi produktów odpowiednich dla niego pod 
kątem "doświadczenia i wiedzy dotyczących usługi finansowej lub sytuacji 
materialnej" mogłoby zostać zakwalifikowane przez KNF w przypadku 
ewentualnej kontroli jako pozaumowne doradztwo inwestycyjne. 

"Klasyfikacja stanu faktycznego wskazanego w punkcie 6 determinowana jest 
okolicznościami i kontekstem, w jakim informacje dotyczące konkretnych 
instrumentów finansowych są przekazywane. W ocenie UKNF, o ile firma 
inwestycyjna przekazuje klientowi ogólne informacje o emitencie instrumentu 
finansowego bez selekcjonowania ich pod kątem wiedzy~ doświadczenia i 
celów inwestycyjnych klienta (abstrahując od nich), to wówczas powyższe 
działanie firmy inwestycyjnej nie może zostać zaklasyfikowane jako usługa 
doradztwa inwestycyjnego." 

Mając na uwadze wszystkie powyższe argumenty pragniemy jęszcze raz 
podkreślić, że brzmienie cytowanego przepisu projektowanej ustawy jest nie 
do przyjęcia w kontekście obowiązujących przepisów regulujących działalność 
rynku kapitałowego zarówno krajowych jak i unijnych, z którymi w tym 
momencie proponowany przepis pozostaje w kolizji i w związku z czym 
postulujemy o jego nie wprowadzanie. 
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33. Uwaga 
ogólna 

UKNF zwraca uwagę, iż trwające w Unii Europejskiej prace legislacyjne (w l Komisja Nadzoru 
szczególności dotyczące tzw. interwencji produktowej), zmierzają w kierunku Finansowego 
przyznania właściwym organom uprawnień w zakresie ochrony detalicznych 
klientów (inwestorów) usług finansowych. Mając to na względzie oraz w 
związku z obecnie przedstawionymi w Projekcie propozycjami, w przyszłości 
będzie koniecznym przeprowadzenie delimitacji kompetencji pomiędzy KNF a 
Prezesem UOKiK uprawnień i kompetencji w zakresie ochrony klientów 

detalicznych na rynku finansowym. 

Uwaga poza zakresem nowelizacji 
(dotyczy postulatów legislacyjnych 
na przyszłość). 

Publikacja na koszt przedsiębiorcy 
Podsumowanie: 

l) Publikacja decyzji w trybie przewidzianym projektowanym przepisem powinna być możliwa wyłącznie jako środek usunięcia trwających 
skutków naruszenia praktyki - Zdaniem Prezesa Urzędu uwaga jest niezasadna. Należy podkreślić, iż obowiązek publikacji decyzji spełnia różne 
funkcje, z jednej strony publikacja ta realizuje funkcje edukacyjne, z drugiej zaś prewencyjne, ostrzegawcze- zarówno wobec innych 

przedsiębiorców, jak i konsumentów (por. A. Jurkowska-Gomułka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów pod red. Prof. T. Skocznego, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 788 i powołane tam wyroki). Oczywiście, można także uznać, iż w niektórych przypadkach możliwe 
jest, w drodze publikacji decyzji, bezpośrednie uchylenie negatywnych dla konsumentów skutków praktyki przedsiębiorcy. Podkreślić jednak 

trzeba, że możliwość usunięcia negatywnych skutków praktyki w drodze publikacji decyzji obejmie tylko nieliczne przypadki, kiedy praktyka 

przedsiębiorcy dotyczy naruszeń np. w sferze informacyjnej (np. wprowadzającej w błąd informacji), gdyż w innych sprawach publikacja decyzji 

raczej nie pozwoli na osiągnięcie tego rezultatu. 

Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi działaniami niektórych przedsiębiorców wymaga jak najpełniejszej realizacji funkcji edukacyjnych i 

prewencyjnych w zakresie działań podejmowanych przez Prezesa Urzędu. Osiąganie tych celów w sposób optymalny umożliwia obowiązek 
publikacji przez przedsiębiorców decyzji, w których wskazane jest zakwestionowane działanie danego przedsiębiorcy. Możliwość wskazania 

miejsca i sposobu publikacji jest przy tym szczególnie istotna, gdyż nakładając tego rodzaju obowiązek Prezes Urzędu może dostosować treść tego 

obowiązku do okoliczności danej sprawy. Należy podkreślić, że miejscem publikacji nie musi być czasopismo, czy innego rodzaju medium, co łączy 
się z koniecznością ponoszenia dodatkowych, często znacznych kosztów. Miejsce i sposób publikacji odpowiada, co do zasady, rodzajowi 

stwierdzonej praktyki - przykładowo - przedsiębiorca dopuszczający się praktyk w zakresie treści zamieszczanych na swojej stronie internetowej, 

może być zobowiązany do opublikowania decyzji na tejże stronie, co nie będzie się łączyć z istotnymi kosztami po jego stronie. Należy podkreślić, 
iż wydając tego rodzaju rozstrzygnięcie, Prezes Urzędu musi je szczegółowo uzasadnić, wyjaśniając przyczyny dla których zdecydował o wyborze 
określonego miejsca i sposobu publikacji. Rozstrzygnięcie w tym zakresie podlega w pełni kontroli merytorycznej Sądu Ochrony Konkurencji i 
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34. 

35. 

Konsumentów, który może badać m.in. proporcjonalność zastosowanych środków względem realizowanej przez nie funkcji. 

Ograniczenie możliwości nałożenia obowiązku publikacji decyzji jedynie do wypadku, gdy wskutek tej publikacji mogłoby dojść do usunięcia 

negatywnych, trwających skutków praktyki, jest zatem nieuzasadnione i znacznie utrudni realizację funkcji edukacyjnych i prewencyjnych w 

zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

2) Projekt nie wprowadza ograniczeń, co do wysokości ponoszenia kosztów przez przedsiębiorców. Zasada zaufania przedsiębiorcy do Państwa, 

wymaga określenia zasad, którymi Urząd kierowałby się przy określaniu formy publikacji decyzji, a co za tym idzie ponoszonych kosztów przez 

przedsiębiorców, biorąc pod uwagę skalę ew. naruszenia, skalę działalności podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz roczny 

dochód przedsiębiorcy. W ocenie Prezesa Urzędu nie jest prawidłowe ograniczanie wysokości kosztów, jakie przedsiębiorca musiałby ponosić w 

związku z nałożonym obowiązkiem. Niezasadnie ograniczałoby to możliwość zastosowania tego środka w niektórych przypadkach, uniemożliwiając 

realizację omówionych w pkt. 1 funkcji. Należy podkreślić, że orzekając o nałożeniu wskazanego obowiązku Prezes Urzędu każdorazowo ocenia 

całokształt danej sprawy, nie tylko charakter i zakres naruszeń, lecz także uciążliwość stosowanych w danym wypadku sankcji, dostosowując je do 

okoliczności. Rozstrzygnięcie w tym zakresie podlega kontroli merytorycznej Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

art. 26 i 
27 

art. 26 i 
27 

Izba sprzeciwia się zmianom, które prowadzą do możliwości nakazania Polska Izba 
publikacji decyzji na koszt przedsiębiorcy bez wskazania celu, któremu miałaby Informatyki i 
służyć publikacja. W doktrynie i orzecznictwie szeroko reprezentowany jest Telekomunikacji 
pogląd, że na podstawie obecnego brzmienia art. 26 ust. 2 oraz art. 27 ust. 4 
uokk nakazanie przedsiębiorcy publikacji decyzji jest możliwe jedynie w celu 
usunięcia trwających skutków naruszenia. 

Publikacja decyzji w całości lub w części powinna mieć na celu usunięcia l Konfederacja 
trwających skutków naruszenia. Projektowane przepisy dają możliwość Lewiatan 
nakazania publikacji co do zasady bez określenia celu tej publikacji, który nie 
może pozostawać w gestii całkowitego uznania Prezesa UOKiK. 
Propozycja zmiany przepisu art. 26 ust. 3.: 
"W decyzji, o której mowo w ust. 1, Prezes Urzędu może nakazać publikację 
decyzji w całości lub w części, w określonej w niej formie, na koszt 
przedsiębiorcy, jeżeli publikacja ma na celu usunięcie trwających skutków 
naruszenia." 

Por. pkt 1) 

Por. pkt l) 

36. l art. 26 i 
27 

Wątpliwości Związku budzi przyznanie Prezesowi UOKiK uprawnienia l Związek Firm 
do zobowiązania przedsiębiorcy do publikacji decyzji Prezesa UOKiK w całości Pożyczkowych 

Por. pkt 1) 
Dodatkowo, wskazać należy, że nie 
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37. 1 art. 26 i 
27 

38. \ art. 26 i 
27 

lub części, na koszt przedsiębiorcy. Po pierwsze, zwracamy uwagę na brak 
określenia katalogu form publikacji i wskazanie, że forma publikacji zostanie 
zastrzeżona w decyzji. Może się zatem okazać, że dolegliwość takiej decyzji
zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców posiadających relatywnie niewielki 
budżet, może mieć charakter nadmiernego, nieuzasadnionego obciążenia. Po 
drugie, nie wskazano na cel publikacji takiej decyzji. 
Czy celem tym jest ochrona lub ostrzeganie konsumentów, czy też 
zdyskredytowanie przedsiębiorcy? Jeśli celem jest ochrona lub ostrzeganie 
konsumentów, to eksponowaniu powinien podlegać przedmiot, a nie podmiot 
decyzji. W ocenie Związku publikacja decyzji może być porównywana z 
podaniem wyroku karnego do publicznej wiadomości, wobec czego jest 
zasadnym, aby określić przesłanki oraz sposób ustalenia formy publikacji 
decyzji Prezesa UOKiK. Po trzecie, w Projekcie pomija się kwestię 
odpowiedzialności wobec przedsiębiorcy, który zrealizował dyspozycję 
uchylonej następnie przez SOKiK decyzji Prezesa UOKiK. Tu zatem pojawiają 
się zadane już wcześniej pytania - kto będzie ponosił odpowiedzialność, Skarb 

Państwa? 
Kwestia, która wymaga doprecyzowania to uprawnienie dla Prezesa UOKiK do l Polska Izba 
nakazania publikacji decyzji w całości lub części, na koszt przedsiębiorcy w Ubezpieczeń 
sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów jak i nowo 
wprowadzonego postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone. Projekt nie wprowadza ograniczeń, co do wysokości 
ponoszenia kosztów przez przedsiębiorców. Zasada zaufania przedsiębiorcy 
do Państwa, wymaga określenia zasad, którymi Urząd kierowałby się przy 
określaniu formy publikacji decyzji, a co za tym idzie ponoszonych kosztów 
przez przedsiębiorców, biorąc pod uwagę skalę ew. naruszenia, skalę 
działalności podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz roczny 

dochód przedsiębiorcy. 
Zdaniem SPK niezbędne jest doprecyzowanie, że publikacja decyzji w l SPK 
sprawach naruszających zbiorowe interesy konsumentów na koszt 
przedsiębiorcy może zostać nakazana jedynie w celu usunięcia trwających 
skutków naruszenia. Dlatego proponujemy następujące uzupełnienie art. 26 
ust. 3 uOKiK: "W decyzji, o której mowa w ust. 1, Urzędu, w celu usunięcia 

ma potrzeby odrębnego 

regulowania odpowiedzialności 

Skarbu Państwa- Prezesa Urzędu w 
tym zakresie, gdyż wynika ona z 
ogólnych regulacji zawartych w 
Kodeksie cywilnym. 

Por. pkt 2) 

Por. pkt 1) 
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trwających skutków naruszenia, może nakazać publikację decyzji w całości 
lub w części, w określonej w niej formie, na koszt przedsiębiorcy". 

39. art. 26 Po wyrażeniu "nakazać publikację decyzji w całości lub w części" należy dodać Business Centre Uwaga częściowo uwzględniona. 

ust. 3 wyrażenie: "z zaznaczeniem, czy decyzja jest ostateczna czy też nie". Club Proponujemy zmianę brzmienia 

Uwzględniając interes przedsiębiorców, wskazane jest określenie w ustawie przepisu poprzez dookreślenie, że 

górnego limitu kosztów, jakie przedsiębiorca poniesie w związku z publikacją publikacja decyzji ma zawierać 

decyzji. BCC po wyrażeniu "na koszt przedsiębiorcy" proponuje dodać informację o jej prawomocności. 

wyrażenie: "stosownie do okoliczności sprawy oraz mając na względzie skalę Ponadto, por. pkt 2) 
działalności oraz możliwości finansowe przedsiębiorcy, przy czym koszt 
publikacji nie może przekraczać 0,5 % zeszłorocznego przychodu 
przedsiębiorcy". 

40. art. 26 Sprzeciwiamy się takiemu brzmieniu cytowanego przepisu. Jednocześnie Izba Domów Por. pkt 2) 
ust. 3 postulujemy o dokonanie zmiany poprzez określenie zakresu kosztów tego Maklerskich 

typu publikacji. W naszej ocenie proponowane brzmienie przepisu rodzi 
ryzyko powstania zbyt dużej dowolności po stronie Prezesa UOKiK przy 
nakładaniu na przedsiębiorcę obowiązku publikacji decyzji, gdyż zakres tej 
publikacji w proponowanej wersji przepisu byłby nieograniczony. 

41. art. 26 We wprowadzeniu do wyliczenia należy usunąć wyrazy: "dodaje się ust. 3 w Prokuratoria Uwaga uwzględniona 
brzmieniu", gdyż zostały one umieszczone w lit. b Generalna 

Skarbu Państwa 
Minister Obrony 
Narodowej 

42. art. 27 W zmienianym ust. 4 w art. 27 należy zamieścić oznaczenie ustępu czwartego Prokuratoria Uwaga uwzględniona 
ust. 4 Generalna 

Skarbu Państwa 
Publikacja decyzji 
Podsumowa nie: 

l) Publikacja decyzji z uzasadnieniem- propozycja uwzględniona. 

2) Pominięcie chronionych tajemnic- publikacja nastąpi z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących chronionych tajemnic. 

3) Miejsce publikacji- decyzje publikowane będą na stronie internetowej Urzędu. 

4) Anonimizacja de~yzji- nałożony na Prezesa UOKiK obowiązek udostępniania informacji publicznej (m.in. publikowania decyzji)Jest skorelowany z 
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konstytucyjnym prawem obywateli do dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej (art. 61 Konstytucji RP). Prezes UOKiK jako 

organ chroniący interesy przedsiębiorców i konsumentów podejmuje działania w interesie publicznym. Interes ten przeważa nad interesem 

strony, polegającym na nieujawnianiu jej danych identyfikujących. Podawanie do publicznej wiadomości informacji, który podmiot dopuścił się 
naruszenia prawa, jest szczególnie istotne z punktu widzenia m.in. uprawnionych do występowania z roszczeniami odszkodowawczymi, itp. 

S) Brak odpowiednio szczegółowych przepisów dotyczących formy publikacji - z doświadczenia UOKiK wynika, że szczegółowo określona forma 

publikacji np. rozporządzenie wskazujące wzór "rejestru", ogranicza możliwości elastycznego prezentowania istoty rzeczy, w tym stworzenia 

odpowiedniej wyszukiwarki. Brak z góry narzuconej formy pozwoli, w razie zaistnienia takiej potrzeby, na modyfikowanie: narzędzi ułatwiających 
wyszukiwanie, odpowiednie katalogowanie decyzji m.in. z uwzględnieniem istotnych kryteriów przedmiotowych, a przede wszystkim umożliwienia 
łatwego wyszukiwania treści decyzji. Co pozwoli na zwiększanie świadomości przedsiębiorców oraz konsumentów w zakresie stwierdzanych 

naruszeń. 

6) Obowiązek publikacji wszystkich decyzji Prezesa UOKiK - ze względu na znaczną wartość edukacyjno-informacyjną decyzji Prezesa UOKiK, 

zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców, obowiązek publikacji będzie dotyczył wszystkich decyzji wydawanych na podstawie przepisów 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Publikując decyzję Prezes UOKiK będzie wyraźnie wskazywał czy jest ona prawomocna czy nie. 

43. 1 art. 31b l Brak jest racjonalnego uzasadnienia dla publikacji każdej decyzji Prezesa l Business Centre l Por. pkt 4), 6) 
UOKiK ze wskazaniem stron. Ewentualnie publikacja decyzji Prezesa UOKiK ze Club 
wskazaniem stron powinna być możliwa jedynie po utrzymaniu decyzji przez 
sąd oraz po udzieleniu przez sąd zgody na publikację decyzji ze wskazaniem 

stron. 
44. 1 art. 31b l Postulujemy, aby publikacja decyzji miała miejsce w całości z wyłączeniem Izba l Por. pkt 1), 2) 

informacji wrażliwych, np. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa czy Gospodarcza 
naruszających bezpośredni interes konsumenta. Publikacja pełnej decyzji wraz Towarzystw 
z uzasadnieniem pozwoliłaby w przyszłości na uniknięcie ewentualnych Emerytalnych 

błędnych decyzji innych przedsiębiorstw i działała z korzyścią dla 

konsumentów. 

45. 1 art. 31b l Dopuszczenie możliwości publikacji decyzji Prezesa UOKiK jedynie w części, l Poczta Polska l Por. pkt l) 
znacznie ograniczy postulowany w uzasadnieniu do projektu edukacyjny S.A. 
charakter rejestru klauzul niedozwolonych. Z uwagi na fakt, iż w projekcie nie 
przewidziano kontroli ex - ante wzorców umownych, której na wniosek 
przedsiębiorców mógłby dokonywać Prezes UOKiK, wskazanie w nim na 
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publikację decyzji Prezesa UOKiK w całości, znacznie wzmocniłoby charakter 
edukacyjno-informacyjny rejestru klauzul niedozwolonych, a tym samym 
przyczyniłoby się do ochrony interesów konsumentów. 

46. l art. 31b l Odnosząc się do proponowanego brzmienia art. 31b, należy zauważyć, co Polska Izba l Por. pkt 1), 3) 
wynika z dotychczasowej praktyki, istotnym elementem pozwalającym na Informatyki i 
ocenę, z czego wynika abuzywność danej klauzuli (co ma także funkcje Telekomunikacji 
prewencyjne) jest uzasadnienie. Dlatego w naszej ocenie publikacji powinny 
podlegać decyzje stwierdzające abuzywność w całości wraz z uzasadnieniem. 
Jednocześnie zastrzeżenia Izby budzi brak określenia miejsca, w którym 
miałaby nastąpić publikacja decyzji. Takim miejscem powinna być strona 
internetowa UOKiK, na której w chwili obecnej zamieszczony jest rejestr 
klauzul niedozwolonych. Wydaje się, że jest to zgodne z intencją autorów 
projektu, którzy postulują wprowadzenie rejestru decyzji w miejsce rejestru 
klauzul niedozwolonych (por. prezentacja Wiceprezes UOKiK pt. Nowelizacja 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów aspekty konsumenckie z dnia 
31 maja 2015 r.). Dlatego też proponujemy nadać następujące brzmienie art. 
31b: "Art. 31b. Prezes Urzędu publikuje decyzje wydawane na podstawie 
przepisów ustawy, w całości, na stronie internetowej Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Publikacja zawiera w szczególności sentencję 
decyzji wraz ze wskazaniem stron i określeniem wysokości nałożonych kar oraz 
uzasadnienie". 

47. l art. 31b l Zgodnie z tą regulacją Prezes UOKiK byłby zobowiązany do publikowania Związek l Por. pkt 3), S) i 6) 
decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy. Jak rozumiemy, w Pracodawców 
zakresie, w jakim decyzje dotyczą uznania postanowień wzorców umów za Branży 

niedozwolone obowiązek ten zastąpi funkcjonujący dotychczas wymóg Internetowej lAB 
wpisywania przez Prezesa UOKiK postanowień wzorców umownych uznanych Polska 
za niedozwolone orzeczeniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do 
rejestru, o którym mowa w art. 47945 Kodeksu postępowania cywilnego (w 
związku z planowanym uchyleniem działu IVb w części pierwszej w księdze 
pierwszej w tytule VII k.p.c., na podstawie art. 2 Ustawy). Podstawowym 
celem Upubliczniania decyzji Prezesa UOKiK, w szczególności w zakresie 
decyzji dotyczących uznania postanowień wzorców umów za niedozwolone, 
jest zwiększanie świadomości prawnej wśród przedsiębiorców oraz 
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konsumentów w celu prewencyjnego przeciwdziałania stosowania klauzul 
abuzywnych we wzorcach umów. Zgodnie z projektowanymi zmianami 
prawomocna decyzja Prezesa UOKiK będzie miała skutek wyłącznie wobec 
przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonych 
postanowień umownych (w wyniku czego usunięte zostaną wątpliwości 
dotyczące rozszerzonej prawomocności wyroku SOKiK). Wobec tego, wydaje 
się, że inne niż edukacyjno-informacyjne cele publikowania decyzji tracą dla 
przedsiębiorców na znaczeniu. Dlatego też konieczne jest, aby sposób 
prezentowania decyzji Prezesa UOKiK umożliwiał łatwy i przejrzysty dostęp do 
ich treści. W tym jednak zakresie przewidziana w projekcie ustawy regulacja 
art. 31b uokik rodzi istotne wątpliwości, tj. w szczególności: 
Z proponowanego brzmienia przepisów nie wynika, jaka powinna być 

procedura publikowania decyzji. Nie jest w szczególności jasne, czy decyzje 

powinny być publikowanie w specjalnym rejestrze, na stronie internetowej 

organu, czy też w inny sposób. W przedmiotowym przepisie nie przewidziano 

w szczególności delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia 

wykonawczego dotyczącego wzoru rejestru lub innej formy 

ewidencjonowania decyzji przez Prezesa UOKiK (odmiennie niż ma to miejsce 

na gruncie obowiązujących obecnie przepisów k.p.c. w zakresie rejestru 

klauzul niedozwolonych). Ponieważ przepis ogranicza się jedynie do nakazu 

publikowania decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy, nie jest 

jasne, w jakiej formie upublicznienie powinno nastąpić oraz jaki krąg 
podmiotów powinien uzyskać do niego dostęp- wydaje się, że Projektodawca 

pozostawił w tym zakresie swobodę wyboru organowi. Publikowanie decyzji 

bez ich uprzedniego skatalogowania z uwzględnieniem kryteriów 

przedmiotowych oraz umożliwienia łatwego wyszukiwania treści decyzji nie 

pozwoli jednak na zrealizowanie określonego przez Projektodawcę celu, tj. 

zwiększania świadomości przedsiębiorców oraz konsumentów co do 

stwierdzanych naruszeń. 

Zgodnie z brzmieniem projektu Ustawy decyzje mogą być publikowane w 

całości lub w części. Obligatoryjnymi elementami publikacji będą wyłącznie 
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sentencja decyzji wraz ze wskazaniem stron i określeniem wysokości 

nałożonych kar. Oznacza to, że decyzje mogą być publikowane bez 

uzasadnienia. Takie rozwiązanie należy uznać za niewłaściwe, ponieważ w 

przypadku klauzul niedozwolonych stosowanych we wzorach umów często z 

treści postanowienia nie można jednoznacznie wywnioskować, jaki jego 

element oraz dlaczego został uznany za niezgodny z przepisami prawa - taki 

stan rzeczy występuje obecnie, w przypadku rejestru klauzul niedozwolonych. 
W takim przypadku edukacyjno-informacyjny charakter obowiązku publikacji 
traci istotnie na znaczeniu. 

Nie jest także jasne, czy obowiązek publikacji dotyczy wszystkich decyzji 
wydanych przez Prezesa UOKiK na podstawie przepisów ustawy, czy tylko 
decyzji prawomocnych. Biorąc pod uwagę brzmienie projektowanego art. 23d 
- gdzie mowa o decyzjach prawomocnych - można argumentować, że 

obowiązek publikacji z art. 31b ust. l miałby dotyczyć (a contrario) wszystkich 
decyzji, także przed ich uprawomocnieniem. Takie rozwiązanie rodzi jednak 
wątpi iwości. 

48. l art. 31b l Zasadne jest aby rejestr decyzji oprócz proponowanych elementów w postaci l Konfederacja 
sentencji decyzji, wskazania stron i określenia wysokości nałożonych kar, Lewiatan 
uwzględniał również uzasadnienie decyz.li, co powinno przełożyć się na 

L_ _ __t__ ____ .L 

zwiększenie świadomości zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców w 
zakresie ustalenia powodów niedopuszczalności stosowania określonych 

postanowień we wzorcu. Obecne brzmienie przepisu pozostawia Prezesowi 
UOKiK całkowitą swobodę w decydowaniu o zakresie publikacji decyzji (w 
całości lub w części). Zwracamy uwagę, że Prezes Urzędu działa w interesie 
publicznoprawnym. Oznacza to, iż nie tylko sentencje decyzji ale i ich 
uzasadnienie ma doniosły charakter, gdyż może wpłynąć na prawa i obowiązki 
podmiotów innych niż strona postępowania, czyli adresat decyzji. 
Publikowanie decyzji ma zatem nie tylko walor edukacyjny, ale także 

prewencyjny. Dlatego też decyzje powinny być publikowane w całości, po to, 
aby każdy mógł zapoznać się z motywami rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK. 
Należałoby uzupełnić tę regulację o wskazanie, że decyzje publikowane są z 
pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Por. pkt 1), 2) 
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Proponujemy nadać następujące brzmienie przepisu: 
"Art. 31b. Prezes Urzędu publikuje decyzje wydawane na podstawie przepisów 
ustawy, w całości. Pub/ikacja zawiera w szczególności sentencję decyzji wraz 
ze wskazaniem stron i określeniem wysokości nałożonych kar oraz 
uzasadnienie z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa". 

49. l art. 31b l Związek proponuje, aby umieszczone decyzje były zanonimizowane. Celem Związek Firm l Por. pkt 2), 4) 
opublikowania decyzji powinno być jedynie podanie do publicznej wiadomości Doradztwa 
charakteru naruszenia, podkreślenie faktu naruszenia prawa i ewentualnie Finansowego 
wskazanie wysokości kary. Umieszczenie pełnych danych spowoduje, poza 
ujemnymi skutkami reputacyjnymi, iż konkurencyjne podmioty będą mogły 
łatwo wywnioskować roczny przychód ukaranego podmiotu (skoro kara ma 
zależeć od wysokości przychodu, a zapewne w decyzjach będzie wskazana 
wysokość kary jako odpowiedni procent przychodu), co naruszy tajemnicę 
skarbową, tajemnicę handlową oraz inne dane wrażliwe przedsiębiorcy. 
Decyzje powinny być zanonimizowane, podobnie jak w przypadku 
indywidualnych interpretacji prawa podatkowego czy wyroków sądowych lub 
innych orzeczeń administracji podanych do publicznej wiadomości. 

50. l art. 31b l Z uwagi na to, że w przepisie art. 31b projektu ustawy ograniczono się jedynie !Izba Gospodarki l Por. pkt 5) 
do wskazania, iż Prezes Urzędu będzie publikował decyzje wydane na Elektronicznej 
podstawie przepisów ustawy w całości lub w części, w ocenie e-Izby konieczne 
jest utworzenie elektronicznego archiwum decyzji wydanych w sprawach, w 
których uznano klauzule stosowane przez przedsiębiorców za klauzule 
niedozwolone. Archiwum to powinno zostać usystematyzowane poprzez 
wprowadzenie podziału niedozwolonych wzorców umownych na kategorie, a 
także powinny zostać zapewnione mechanizmy łatwego wyszukiwania 
poszczególnych decyzji Prezesa UOKiK. W szczególności archiwum powinno 
zawierać katalog zasadniczych tez każdej decyzji uznającej klauzulę umowną 
za abuzywną. W ten sposób powstałby z czasem swego rodzaju wykaz klauzul 
abuzywnych, do którego jednak nie trafiałyby wyrwane z kontekstu fragmenty 
wzorców umownych, lecz zasadnicze motywy decyzji Prezesa Urzędu. 
Zasady prowadzenia tego archiwum i publikacji decyzji powinny zostać 
uregulowane w drodze rozporządzenia właściwego ministra. 
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Usystematyzowanie publikowanych przez Prezesa UOKiK decyzji i 
wprowadzenie elektronicznego archiwum będzie miało istotny walor 
informacyjno-edukacyjny zarówno dla konsumentów, jak i dla 
przedsiębiorców. W ocenie e-Izby, istnienie takiego elektronicznego archiwum 
niewątpliwie przyczyni się ono zredukowania liczby niedozwolonych klauzul 
stosowanych przez przedsiębiorców. 

51. l art. 31b l W nowym proponowanym art. 31b uOKiK, w przeciwieństwie do nowego art. l SPK 
31c uOKiK, nie zostało określone gdzie, w jakiej formie ani na czyj koszt 
miałaby nastąpić publikacja decyzji. Postulujemy zatem stosowne 
uzupełnienie tego przepisu. Proponowany przepis stanowi próbę 
unormowania dotychczasowej praktyki UOKiK publikowania decyzji .UOKiK na 
stronie urzędu. Jest to słuszne rozwiązanie. Jednak wskazany przepis wymaga 
doprecyzowania. Z uwagi na walory edukacyjne i informacyjne wydawanych 
decyzji (zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców), UOKiK powinien 
zostać zobligowany do publikowania wszystkich wydawanych przez siebie 
decyzji. Obecnie nie wszystkie decyzje wydawane przez UOKiK są dostępne na 
stronie internetowej UOKiK, zaś dostęp do nich z wykorzystaniem procedury 
dostępu do informacji publicznej jest czasochłonny. Ponadto publikacja decyzji 
nie powinna jedynie ograniczać się do jej sentencji, wskazania stron i 
wysokości nałożonych kar, ale również zawierać uzasadnienie decyzji (jeśli 
zostało sporządzone). Projektowany przepis umożliwia UOKiK publikację 
decyzji bez uzasadnienia. Natomiast w większości przypadków większą 
wartość edukacyjną ma uzasadnienie decyzji, niż jej sentencja. Przykładowo w 
przypadku decyzji o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i 
zakazującej jego wykorzystywania (art. 23b ust. l projektowanej ustawy), 
motywy uznania danego postanowienia za niedozwolone są szczególnie 
istotne. Ich poznanie pozwoli innym przedsiębiorcom w sposób prawidłowy 
kształtować swoje wzorce umowy. Podobnie decyzje w sprawie praktyk 
ograniczających konkurencję lub w sprawach koncentracji zawierają bardzo 
istotne wskazówki m.in. dotyczące definicji rynków właściwych lub oceny 
stosowanych praktyk rynkowych. Oczywiście publikacja decyzji wraz z 
uzasadnieniem nie może naruszać tajemnicy przedsiębiorstwa. Z powyższych 
względów, proponujemy doprecyzować komentowany przepis poprzez 

Por. pkt 1), 3), S) i 6) 
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wskazanie, że "Prezes Urzędu publikuje na swój koszt wszystkie decyzje 
wydawane na podstawie przepisów ustawy, w całości lub części. Publikacja 
zawiera w szczególności sentencję decyzji wraz ze wskazaniem stron i 

określeniem wysokości kar oraz uzasadnienie, jeśli zostało sporządzone, z 

52. l art. 31b l Wprowadzenie przepisu o charakterze ogólnym zobowiązującego Prezesa Polska Izba 
Urzędu do publikacji decyzji wydanych na podstawie ustawy o ochronie Komunikacji 
konkurencji i konsumentów (dalej u.o.k.i.k.}, w całości lub części Elektronicznej 
(projektowany art. 31b), nie rozwiąże dotychczasowych problemów 
związanych z dostępem do postanowień wzorców umowy uznanych za 
niedozwolone. Wręcz przeciwnie, wobec braku szczegółowej regulacji, dostęp 
do treści wydanych przez Prezesa Urzędu decyzji może być jeszcze bardziej 
utrudniony. Sytuację będzie komplikował fakt, iż przez 10 lat od dnia wejścia w 
życie ustawy będzie funkcjonował równolegle, aczkolwiek nie będzie 
uaktualniany, dotychczasowy rejestr postanowień wzorców umowy uznanych 
za niedozwolone. W opinii PIKE taki stan rzeczy, wbrew twierdzeniom 
zawartym w uzasadnieniu Projektu, nie wpłynie na upowszechnienie wiedzy i 
świadomości o klauzulach abuzywnych wśród konsumentów i 
przedsiębiorców. Wydaje się, iż obecnie funkcjonujący rejestr, po 
udoskonaleniu go, mógłby stanowić jeden z instrumentów zapewniających 
skuteczną prewencję stosowania przez przedsiębiorców niedozwolonych 
klauzul we wzorcach umów. Dodatkowe zamieszanie wprowadzać będzie 
okoliczność, iż część decyzji Prezesa UOKiK- nawet jeżeli będą kontrowersyjne 
- może nie podlegać kwestionowaniu przez strony postępowania 
administracyjnego. Dotychczasowa specyfika postępowania w sprawie o 
uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, w szczególności 
ograniczona swoboda stron, nadawały rejestrowi walor obiektywizmu 
wynikającego z rozpoznania sądowego. Brak sądowej kontroli części decyzji 
Prezesa UOKiK (w istocie będącego podmiotem pośrednio zainteresowanym w 
sprawie, jako powołanym w celu ochrony praw konsumenta), które w 
przeciwnym wypadku podlegałyby uchylaniu, dodatkowo komplikować będzie 
ocenę, które postanowienia wzorców umów niespo~nie należy traktować jako 

zastrzeżeniem art. 71 ustawy". 

niedozwolone klauzule umowne. 

Por. pkt 5) 
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53. l art. 31b l PFRN obawia się, że publikowanie decyzji Prezesa UOKiK nie będzie wolne od Polska Federacja l Por. pkt l) 
błędów Rejestru. Z projektowanego art. 3lb wynika, że będą one publikowane Rynku 
w całości lub w części (co oznacza uznaniowość), w szczególności Nieruchomości 

zamieszczona będzie sentencja decyzji, wskazane strony, a więc ujawniona 
zostanie nazwa przedsiębiorcy, a także wymieniona wysokość kary. Ta ostania 
informacja może spełniać rolę odstraszającą, lecz nie należy jej przeceniać. 
Znacznie ważniejszy jest walor edukacyjny nie tylko dla przedsiębiorcy- strony 
decyzji, lecz również dla konsumentów i innych przedsiębiorców, a tego nie da 
się osiągnąć bez nakazu publikacji motywów, którymi kierował się Prezes 
UOKiK przy uznaniu danej klauzuli za abuzywną, tym bardziej, że zakaz jej 
stosowania będzie wywierał skutek tylko w odniesieniu do danego 
przedsiębiorcy, który ją stosuje oraz wszystkich konsumentów, którzy zawarli z 
nim umowę na podstawie kwestionowanego wzorca (odmiennie od obecnego 
stanu prawnego). 

54. l art. 31b l Dopuszczenie możliwości publikacji decyzji Prezesa UOKiK jedynie w części l Pracodawcy RP l Por. pkt l) 
znacznie ograniczy postulowany w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu 
edukacyjny charakter rejestru klauzul niedozwolonych. Z uwagi na fakt, iż w 
projekcie nie przewidziano kontroli ex ante wzorców umownych, której na 
wniosek przedsiębiorców mógłby dokonywać Prezes UOKiK, wskazanie w nim 
na publikację decyzji Prezesa UOKiK w całości znacznie wzmocniłoby charakter 
edukacyjno-informacyjny rejestru klauzul niedozwolonych, a tym samym 
przyczyniłoby się do ochrony interesów konsumentów. 

55. l art. 31b l W dodawanym art. 31b uokik proponuje się, aby Prezes UOKiK publikował l Federacja l Por. pkt 1), 2) 
decyzje wydawane na podstawie ustawy w całości lub w części. Zasadniczo, w Konsumentów 
ocenie Federacji Konsumentów ze względu na wskazany cel ustawy 
zmieniającej, jakim jest zwiększenie pewności prawnej, oraz z uwagi na 
edukacyjny walor publikowanych decyzji Prezesa UOKiK, powinny one być 
publikowane w całości. Ewentualna podstawa ograniczenia publikacji decyzji 
do jej części, wynikająca przykładowo z innych przepisów prawa (np. 
tajemnica przedsiębiorstwa, przepisy w zakresie ochrony danych osobowych), 
powinna być wyraźnie w przepisie dookreślona. 

56. l art. 31b l Należałoby doprecyzować formę lub miejsce publikacji przez Prezesa Urzędu l Prokuratoria l Por. pkt 3), S) 
Ochrony Konkurencji decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy. Generalna 
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Zwrócić należy uwagę, iż w związku z uchyleniem art. 32 ustawy o ochronie l Skarbu Państwa 
konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów nie wydaje już Dziennika Urzędowego Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 

Nieodpłatna publikacja 

Podsumowanie: 
1) Brak wystarczającego sprecyzowania przepisu - należy wskazać, że proponowany przepis jest wzorowany na uprawnieniach Komisji Nadzoru 

Finansowego określonych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym "Do zadań Komisji należy podejmowanie działań 

edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu 

ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego, w szczególności poprzez nieodpłatne publikowanie - w formie i czasie przez 

siebie określonym -ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji w rozumieniu przepisów ustawy o radiofonii i telewizji". W związku ze 

zgłoszonymi uwagami doprecyzowano, że prawo publikacji może dotyczyć informacji o rozstrzygnięciach wydawanych na postawie art. 73a 

ustawy, natomiast komunikaty będą dotyczyć pewnych zjawisk mogących stanowić zagrożenie dla interesów konsumentów. Ponadto, 

doprecyzowano, że forma i czas publikacji będą uzgodnione z właściwym nadawcą. 

2) Relacja z art. 73a uokik - uwaga uwzględniona poprzez wskazanie w projektowanym przepisie, że dotyczy publikowania ostrzeżeń, o których 

mowa w art. 73a, por. pkt 1. 

3) Brak kontroli sądowej nad uprawnieniem Prezesa UOKiK, wobec publikacji informacji o konkretnym przedsiębiorcy- uwaga uwzględniona, por. 

pkt 1 

57. l art. 31c l Projektowany przepis upoważnia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Krajowa Rada 
Konsumentów do podejmowania, bez jakiegokolwiek porozumienia z zarządami Radiofonii i 
spółek publicznej radiofonii i telewizji, całkowicie arbitralnych decyzji o formie Telewizji 
i czasie publikacji takich ostrzeżeń i komunikatów. Taki sposób 
rozpowszechniania ostrzeżeń i komunikatów Prezesa UOKiK budzi zastrzeżenia 
z punktu widzenia naruszenia zasady samodzielności i niezależności nadawców, 
wyrażonej w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i 
telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.), zgodnie z którym 
nadawca kształtuje program samodzielnie w zakresie zadań określonych wart. 
1 ust. 1 i ponosi odpowiedzialność za jego treść. Nadawca publiczny 
zobowiązany do rozpowszechniania ww. ostrzeżeń i komunikatów powinien 
mieć zapewnioną możliwość decydowania o formie tych przekazów, a ze 

Uwaga uwzględniona. Proponowana 
jest zmiana treści przepisu poprzez 
dcokreślenie rodzaju 
publikowanych informacji i 
wskazanie, że czas i forma publikacji 
uzgadniana będzie z nadawcą. 

59 



względu na tworzoną z wyprzedzeniem tzw. ramówkę programu, także o czasie 
ich rozpowszechniania. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podkreśla, iż są to kolejne nieodpłatne 

obowiązki informacyjne mediów publicznych, które w oparciu o przepisy ustawy 
o radiofonii i telewizji oraz innych ustaw są zobowiązane do 
rozpowszechniania nieodpłatnych audycji dotyczących organizacji pożytku 

publicznego, partii politycznych, związków zawodowych, związków 

pracodawców, naczelnych organów państwa oraz audycji wyborczych i 
referendalnych. Wszystkie te zobowiązania informacyjne rodzą skutki 
finansowe dla nadawców publicznych, co nie zostało w żaden sposób 
uwzględnione. 

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę Pana Prezesa, że projekt ustawy nie był 
konsultowany z jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. 
Nie kwestionując potrzeby przyznania Prezesowi Urzędu prawa do umieszczania 
przedmiotowych ostrzeżeń i komunikatów proszę o rozważenie modyfikacji 
art. 31c z uwzględnieniem przywołanych, powyżej okoliczności, w 
porozumieniu z nadawcami publicznymi oraz we współpracy z Krajową Radą 
Radiofonii, i Telewizji. 

58. l art. 31c l Zdaniem BCC jest to zbyt daleko idące uprawnienie Prezesa UOKiK. Należy l Business Centre l Por. pkt 1), 2), 3) 
doprecyzować, jakie elementy może zawierać komunikat Prezesa UOKiK. Club 
Niedopuszczalna jest publikacja komunikatu z podaniem nazwy 
przedsiębiorcy, jeśli naruszenia nie są stwierdzone prawomocną decyzją lub 
orzeczeniem sądu. Należy mieć także na uwadze, że obecnie obowiązujące 
przepisy tj. art. 73 a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w 
przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zapewnia 
Prezesowi UOKiK stosowne instrumenty dotyczące ostrzeżenia o tych 
naruszeniach konsumentów, co podlega jednak kontroli sądowej. 

59. l art. 31c l Przyznanie Prezesowi Urzędu prawa do nieodpłatnej publikacji ostrzeżeń i l Poczta Polska l Por. pkt 1), 2), 3) 
komunikatów -w formie i czasie przez siebie określonym -w publicznym radiu S.A. 
i telewizji - ma umożliwić, skuteczne ostrzeżenie jak największej liczby 
konsumentów, w szczególności w przypadku oferowania usług finansowych w 
sposób zagrażający ich interesom (co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w 
przypadku osób starszych). W intencji projektodawcy, uprawnienie to będzie 
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miało zastosowanie również do pozostałych spraw z zakresu ochrony 
konkurencji i konsumentów. Wydaje się jednak, że jest to uprawnienie "o 
nieograniczonej sile rażenia" i jego stosowanie może odnieść znacznie 
poważniejsze skutki dla przedsiębiorców. Należy wskazać, że jego 
zastosowanie może prowadzić do natychmiastowej utraty dobrego imienia 
przez przedsiębiorcę, nadto projektodawca nie wskazał konkretnych 
przesłanek do zastosowania tego narzędzia, co pozwala na pełną arbitralność 
urzędu. W projekcie nie przewidziano również kontroli sądowej zasadności 
zastosowania tego środka w konkretnej sprawie. 

60. l art. 31c l Przepis ten wymaga doprecyzowania, w szczególności o kwestię zasadniczą, tj. Polska Izba l Por. pkt 1), 2), 3) 
czy te ostrzeżenia będą publikowane w stosunku do konkretnego zjawiska, czy Informatyki i 
konkretnego przedsiębiorcy. Ponadto należy wziąć pod uwagę, jakie będą Telekomunikacji 
skutki dla przedsiębiorcy takiego ostrzeżenia. W związku z tym, że 

niewątpliwie ostrzeżenie będzie miało wpływ wizerunkowy na przedsiębiorcę, 
należy zadbać, aby jego brzmienie pozwalało na jego nadużywanie i chroniło 
słuszne interesy przedsiębiorcy. 
Brakuje również skorelowanego odpowiedniego obowiązku UOKIK do 
odwołania w radiu i telewizji ostrzeżeń i komunikatów w· sytuacji, gdy 
dotyczyć będą decyzji, która zostanie uchylona. Jednocześnie wskazujemy na 
istotny błąd w ocenie skutków regulacji, które nie zakładają kosztów publikacji 
oświadczeń korygujących oraz naprawienia szkody wyrządzonej publikacją 
ostrzeżenia. Prawdopodobne jest bowiem, że część ostrzeżeń i komunikatów 
zostanie opublikowanych w stosunku do praktyk, które w toku postępowania 
nie zostaną uznane za nieuczciwe. Tymczasem koszt publikacji 3D
sekundowego komunikatu w telewizji publicznej może wynieść nawet 66.100 
złotych (koszt cennikowy publikacji komunikatu w maju 2015 r. w TVP2 po 
serialu M jak Miłość). Dobrym przykładem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt l ACa 305/13 (niepubl.), w którym 
Sąd nakazał Prezesowi UOKiK publikację w dwóch dziennikach oświadczenia o 
następującej treści:11Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z dnia 4 marca 2015 r. wydanego w sprawie l ACa 305/13 Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprasza Pana L. L. 
prowadzącego stację paliw pod nazwą A ... )" w Sz. za umieszczenie na stronie 

61 



internetowej www.uokik.gov.pl informacji, że sprzedawane na jego stacji 
paliwo nie spełniało parametrów, co naruszało jego dobre imię.". 
Ponadto należałoby wprowadzić uregulowania dotyczące odpowiedzialności 
odszkodowawczej UOKIK. 

61. l art. 31c l Przepis ten w zaproponowanym kształcie jest trudny do zaakceptowania. W l Konfederacja 
naszej ocenie nie zawiera jakiegokolwiek wskazania przesłanek warunkujących Lewiatan 
możliwość publikowania przedmiotowych ostrzeżeń, tj.: nie zawiera katalogu 
okoliczności czy podstaw prawnych; nie zawiera także wskazania czy 
przedsiębiorcy będą przysługiwały środki ochrony prawnej w sytuacji chęci 
skorzystania przez Prezesa UOKiK z uprawnienia przewidzianego przepisem 
projektu ustawy. Przepis wymaga doprecyzowania, w szczególności o kwestię 
zasadniczą, tj. czy te ostrzeżenia będą publikowane w stosunku do 
konkretnego zjawiska, czy konkretnego przedsiębiorcy. Ponadto należy wziąć 
pod uwagę jakie będą skutki dla przedsiębiorcy takiego ostrzeżenia. W 
związku z tym, że niewątpliwie ostrzeżenie będzie miało wpływ wizerunkowy 
na przedsiębiorcę, należy zadbać, aby jego brzmienie nie pozwalało na jego 
nadużywanie i chroniło słuszne interesy przedsiębiorcy. W przypadku, jeżeli 
ostrzeżenie lub komunikat ma dotyczyć konkretnego przedsiębiorcy - a na 
taką interpretację wskazuje uzasadnienie do projektu, koniecznym jest 
zapewnienie praw przedsiębiorców na wzór art. 73a ustawy. Alternatywnie, 
można wprowadzić system kontroli i konieczność uprzedniego uzyskania przez 
Prezesa UOKiK zgody SOKiK na publikację ostrzeżenia bądź komunikatu o 
treści i w formie zaakceptowanej przez SOKiK. Zgoda SOKiK zapadałaby w 
formie zaskarżalnego postanowienia. Na marginesie tych uwag, warto 
podkreślić, że wytłumaczenia wymaga wzajemny stosunek projektowanego 
art. 31c do obowiązującego art. 73a. Obecna relacja obu przepisów jest 
całkowicie niezrozumiała i nie zapewni spójnej struktury ustawy. 
Jednocześnie należy zauważyć, że proponowana regulacja zakłada 

publikowanie ostrzeżeń i komunikatów w formie i czasie określonym przez 
Prezesa UOKiK w publicznym radiu i telewizji, bez jednoczesnego 
rozstrzygnięcia, że w przypadku niepotwierdzenia się stanowiska Prezesa 

UOKiK zamieszcza on w tej samej formie "przeprosiny" lub "sprostowanie" 
podawanych wcześniej komunikatów i ostrzeżeń. Brakuje wi~c skorelowanego 

Por. pkt 1), 2), 3) 
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odpowiedniego obowiązku Prezesa UOKiK do odwołania w radiu i telewizji 
ostrzeżeń i komunikatów w sytuacji, gdy dotyczyć będą decyzji, która zostanie 
uchylona. Ponadto należałoby wprowadzić uregulowania dotyczące 
odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Projektowana regulacja 
powinna zakładać co najmniej "symetryczne" nieodpłatne publikowanie 
ostrzeżeń i komunikatów dotyczących zarówno ewentualnych naruszeń jak i 

niepotwierdzenia się stanowiska. 
Ostrzeżenie lub komunikat, odnoszący się do identyfikowalnego 
przedsiębiorcy lub jego produktów, może wyrządzić temu przedsiębiorcy 
poważną szkodę. Brak przesłanek i sądowej kontroli korzystania przez Prezesa 
Urzędu z uprawnienia do publikacji ostrzeżeń i komunikatów uniemożliwi 
przedsiębiorcy, którego taka publikacja narazi na szkodę, wykazanie 
bezprawności działania organu administracji, a co za tym idzie - uniemożliwi 

dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa. 
Jeżeli projektowany przepis miałby stanowić samoistną podstawę prawną do 
publikowania komunikatów i ostrzeżeń, dotyczących identyfikowalnych 
przedsiębiorców lub ich produktów, konieczna jest jego modyfikacja w 
sposób, który powodowałby jego zgodność ze standardami demokratycznego 
państwa prawnego. Jeżeli natomiast przepis miałby dotyczyć jedynie 
komunikatów i ostrzeżeń o charakterze ogólnym (np. o pojawieniu się nowych 
tendencji rynkowych, o konieczności zachowania przez konsumentów 
należytej rozwagi przy korzystaniu z pewnych rodzajów usług) - to powinien 
zostać zmodyfikowany w sposób, który oddawałby taką intencję. 

62. l art. 31c l Proponowany przepis wymaga doprecyzowania. Konieczne jest określenie Komisja 
rodzaju ostrzeżeń i komunikatów podlegających publikacji. W przypadku, Konkurencji ICC 
kiedy miałyby one dotyczyć działań konkretnego przedsiębiorcy, takiemu Polska 
przedsiębiorcy powinny zostać przyznane środki ochrony prawnej. Ponadto, 
określenia wymaga tryb, w jakim podejmowana ma być decyzja o publikacji 
ostrzeżeń i komunikatów. Możliwe jest ustalenie trybu na wzór art. 73a 
Ustawy, który stanowi, iż rozstrzygnięcie o podaniu informacji do publicznej 
wiadomości następuje w drodze postanowienia. W zaproponowanym 
przepisie należy również określić przesłanki warunkujące możliwość 
publikowania ostrzeżeń, podobnie jak to zostało dokonane w art. 73a Ustawy, 

Por. pkt 1), 2), 3) 

63 



który stanowi, iż upublicznienie informacji jest możliwe jedynie w przypadku 
szczególnie uzasadnionych podejrzeń Prezesa UOKiK, że przedsiębiorca 

dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów oraz 
możliwości spowodowania przez nią znacznych strat lub niekorzystnych 
skutków dla szerokiego kręgu konsumentów. 
Ponadto, negatywnie z punktu widzenia spójności przepisów Ustawy należy 
ocenić nieokreślony i niejasny stosunek między proponowanym w Nowelizacji 
art. 31c a obowiązującym już art. 73a Ustawy uprawniającym Prezesa UOKiK 
do podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości naruszenia 
przez przedsiębiorcę prawa z zakresu ochrony konsumentów. Nie jest jasne, 
bowiem czy uprawnienia, które mają zostać przyznane na mocy art. 31c 
Ustawy są dodatkowe i szersze niż te określone w art. 73a Ustawy, czy może 
mają one na celu jedynie uzupełnienie art. 73a Ustawy poprzez przyznanie 
Prezesowi UOKiK prawa do nieodpłatnej publikacji informacji, o których mowa 
wart. 73a Ustawy. 

63. l art. 31c l Możliwość publicznej publikacji ostrzeżeń i komunikatów Urzędu w obecnej Polska 
treści jest nie do zaakceptowania z następujących powodów: brak Organizacja 
podstawowych elementów w zakresie przesłanek jak i podstaw prawnych Handlu i 
podjęcia decyzji o publikacji; nie ma elementarnych mechanizmów/ procedur Dystrybucji 
w zakresie możliwości przedstawienia stanowiska przedsiębiorcy wobec 
zamiaru publikacji dotyczącego go komunikatu/ostrzeżenia Urzędu; nie ma 
przewidzianego żadnego mechanizmu kontroli sądowej wobec tak silnego 
narzędzia jakim jest komunikat środkach masowego przekazu. 

64. l art. 31c l Zwracamy uwagę na ewentualne konsekwencje zastosowania takiego środka l Związek Firm 
ostrzegania w przypadku zakwestionowania decyzji Prezesa UOKiK przez Pożyczkowych 

SOKiK. Z tego też względu konieczne jest uzupełnienie Projektu i zapisy 
dotyczące odpowiedzialności Prezesa UOKiK za ostrzeżenia i komunikaty, 
publikowane w oparciu o uchylone przez SOKiK decyzje. 

65. l art. 31c l Wskazany przepis wprowadza możliwość bezpłatnego publikowania przez l SPK 
UOKiK ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji. Zgodnie z 
proponowanym rozwiązaniem, komunikaty będą mogły opisywać pewne 
niepokojące zjawiska na rynku, ale będą mogły również dotyczyć konkretnego 
przedsiębiorcy. Takie "ostrzeżenie" może implikować daleko idące skutki. W 

Por. pkt 1), 2), 3) 

Por. pkt 1), 2), 3) 

Por. pkt 1), 2), 3) 
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szczególności, znaczące pogorszenie opinii o danym przedsiębiorcy, utratę 

obecnych lub przyszłych klientów, a tym samym szkodę. Często dla 
przeciętnego konsumenta taki komunikat może już świadczyć o "winie" 
przedsiębiorcy. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, 
wprowadzenie tej instytucji pozwoli "w przypadku oferowania usług 
finansowych w sposób zagrażający interesom konsumentów, na możliwe 
skuteczne ostrzeżenie jak największej liczby konsumentów". Jak się wydaje cel 
ten przyświecał już zmianom uOKiK, które weszły w życie 18 stycznia 2015 r. 
(w szczególności w instytucji tzw. publicznych ostrzeżeń UOKiK, art. 73a 
uOKiK). Z tego względu należy rozważyć jakie będą wzajemne relacje 
pomiędzy planowanym art. 31c a obecnie obowiązującym art. 73a ustawy. 
Publikacja ostrzeżenia na podstawie art. 73a uOKiK wymaga spełnienia 
szeregu przesłanek (wszczęcia wobec przedsiębiorcy postępowania 
(właściwego) w sprawie praktyk naruszających ZIK; istnienia szczególnie 
uzasadnionego podejrzenia, że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki 
naruszającej ZIK; możliwości spowodowania znacznych strat lub 
niekorzystnych skutków dla szerokiego kręgu konsumentów). Podanie 
ostrzeżenia do publicznej wiadomości następuje w formie postanowienia, na 
które strona niezadowolona z takiej publikacji może złożyć zażalenie do SOKiK. 
Planowane uprawnienie publikacyjne UOKiK (nowy art. 31c uOKiK) nie 
wymaga spełnienia żadnych przesłanek, jak również nie jest przewidziana 
żadna procedura odwoławcza od takich ostrzeżeń lub komunikatów. 
Dodatkowo zakres tych publikacji jest niemal nieograniczony i będą one miały 
zastosowanie do wszystkich spraw z zakresu ochrony konkurencji i 
konsumentów. Tym samym UOKiK, bez spełnienia jakichkolwiek warunków, 
opierając się na własnym uznaniu będzie decydował czy okoliczności danego 
przypadku wymagają publikacji ostrzeżenia lub komunikatu. UOKiK będzie 
miał możliwość publikacji bez wszczynania jakiegokolwiek postępowania, czy 
też kontroli takiego rozstrzygnięcia. Powyższe· wątpliwości były już 
podnoszone w trakcie prac nad obecnie obowiązującym art. 73a uOKiK. Ich 
skutkiem było doprecyzowanie przesłanek stosowania przewidzianego tam 
instrumentu oraz wprowadzenie procedury odwoławczej. Obecnie 
projektowane zmiany przewidują przyznanie nadmiernie szerokiego 
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uprawnienia UOKiK, które narusza prawa przedsiębiorców. Bardzo 
prawdopodobnym jest, że skutkiem wprowadzenia nowego art. 31c uOKiK 
będzie obrócenie obecnego art. 73a uOKiK w przepis martwy. Trudno 
oczekiwać od UOKiK, aby korzystał z rygorystycznie obwarowanej instytucji z 
art. 73a uOKiK, gdy istnieje możliwość publikacji identycznego ostrzeżenia na 
podstawie planowanego art. 31c uOKiK. Z tego względu projektowany przepis 
należy uznać za niepożądane powielenie rozwiązania funkcjonującego już w 
ramach art. 73a uOKiK. Naszym zdaniem, w sprawach, w których okaże się, że 
nie doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez danego 
przedsiębiorcę, należałoby w takiej samej formie publikować na koszt UOKiiK 
sprostowanie odpowiedniej treści. Ponadto, podobnie jak w przypadku 
decyzji tymczasowej, należałoby wprowadzić szczególną procedurę 

dochodzenia roszczeń za szkody poniesione w związku z takimi publikacjami. 
66. l art. 31c l Przepis przewiduje uprawnienie Prezesa UOKiK do nieodpłatnej publikacji l Związek Banków \ Por. pkt 1), 2), 3} 

ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji. Nie można wykluczyć Polskich 
sytuacji, w których po nadaniu komunikatu/ostrzeżenia, informacje te na 
skutek złożonego odwołania od decyzji Prezesa UOKiK okażą się niesłuszne. 
Jednakże, na skutek ostrzeżenia/komunikatu reputacja, odbiór przedsiębiorcy 
przez klientów zostanie nadszarpnięty. O ile przepis nie zostanie usunięty z 
nowelizacji, postuluje się, aby w przypadku, gdy ostrzeżenie lub komunikat 
Prezesa był chybiony, wprowadzić obowiązek publikacji w mediach 
komunikatu o uchyleniu decyzji Prezesa UOKiK. 

67. l art. 31c l W Projekcie podjęto próbę wykreowania podstawy prawnej dla Konfederacja l Por. pkt l) i 3) 
nieodpłatnego publikowania przez UOKiK ostrzeżeń i komunikatów w Przedsiębiorstw 

publicznym radiu i telewizji. Próbę tę należy ocenić jako obarczoną błędami w Finansowych w 
zakresie jakości i kompletności regulacji prawnej. Proponowane brzmienie Polsce 
przepisu nie pozwala nawet na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 
ostrzeżenia będą dotyczyć ogólnych negatywnych zjawisk na rynku (np. w 
konkretnej branży czy sektorze) czy też dopuszcza się możliwość publikowania 
ostrzeżeń, dotyczących konkretnych przedsiębiorców. 
W Projekcie nie przewidziano także żadnego trybu postępowania w sprawie 
ostrzeżeń, w ramach którego przedsiębiorca mógłby podjąć środki obrony 
przed ostrzeżeniem niezasadnym, nieuprawnionym, nieprawdziwym i 
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narażającym go na szkody bezpośrednie i pośrednie, związane z naruszeniem 
dóbr osobistych i utratą reputacji. 
W konsekwencji KPF negatywnie ocenia proponowany zapis, nie kwestionując 
samej idei ostrzeżeń publicznych. 

68. l art. 31c l Projektowany przepis przyznaje Prezesowi UOKiK prawo do nieodpłatnej 1 Pracodawcy RP 
publikacji ostrzeżeń i komunikatów- w formie i czasie przez siebie określonym 
-w publicznym radiu i telewizji. Niejasna jest relacja projektowanego przepisu 
do innych przepisów ustawy, w szczególności do art 73a u.o.k.k., 
przewidującego uprawnienie Prezesa UOKiK do podawania do publicznej 
wiadomości określonych informacji zgromadzonych w toku postępowanie w 
sprawie praktyk naruszających zbiorowe Interesy konsumentów. 
Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli z informacji zgromadzonych w toku 
postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów wynika, że istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, że 
przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy 
konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne 
skutki dla szerokiego kręgu konsumentów, Prezes Urzędu podaje do 
publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej Urzędu, zgromadzone 
w toku postępowania informacje o tym zachowaniu i jego prawdopodobnych 
skutkach. Co niezwykle istotne, rozstrzygnięcie w przedmiocie podania do 
publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 73a u.o.k.k, 
następuje w drodze postanowienia, na które przedsiębiorcy służy zażalenie. 
Należy zwrócić uwagę, iż w projektowanym przepisie nie przewidziano w 
ogóle możliwości zainicjowania przez przedsiębiorcę sądowej kontroli 
prawidłowości decyzji o publikacji ostrzeżenia lub komunikatu w publicznym 
radiu lub telewizji, co należy uznać za poważne niedopatrzenie. 
Niezależnie od powyższego poważne wątpliwości wywołuje zarówno brak 
doprecyzowania w projektowanym przepisie dopuszczalnej treści 

komunikatów radiowych lub telewizyjnych publikowanych przez Prezesa 
UOKiK, jak również całkowity brak określenia jakichkolwiek przesłanek 

publikacji tych komunikatów. Jest to bardzo istotna wada projektowanej 
regulacji, albowiem zamieszczenie tego rodzaju komunikatu w środkach 

masowego przekazu, jeszcze przed wydaniem decyzji w sprawie, może 

Por. pkt 1), 2) i 3) 
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skutkować dla przedsiębiorcy niepowetowanymi stratami wizerunkowymi, 
Stąd też konieczne jest precyzyjne wskazanie przesłanek warunkujących 

możliwość skorzystania przez Prezesa UOKiK z prawa do zamieszczenia 
komunikatu, jak również poddanie decyzji w tym przedmiocie kontroli 
sądowej. 

69. l art. 31c l Wątpliwości w tym przypadku budzi przede wszystkim zakres przedmiotowy Krajowa Rada 
spraw, w których możliwe będą publikacje tychże ostrzeżeń i komunikatów. Radców 
Jak się wydaje, przepis ten jest zbyt szeroki w tym zakresie, a wystarczającym Prawnych 
rozwiązaniem powinno być rozwiązanie przewidziane we wprowadzonym 
ostatnią nowelizacją art. 73a) u.o.k.k. odnoszącym się do prawa do podawania 
do publicznej wiadomości informacji o przedsiębiorcy w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia, że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki 
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. 
Trudno wskazać, jaki cel miałoby wprowadzenie instytucji publicznych 
ostrzeżeń i komunikatów w innych sprawach niż sprawy z zakresu praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Nie można również na 
podstawie tak skonstruowanego projektu nowelizacji przesądzić o tym, jaki 
jest stosunek projektowanego przepisu do art. 73a). 
W omawianym obszarze, projekt nowelizacji u.o.k.k. nie zawiera również 

żadnego katalogu okoliczności lub podstaw prawnych, warunkujących 

możliwość publikowania przedmiotowych ostrzeżeń i komunikatów. Dodać 
należy, że takie przesłanki znajdują się właśnie w przywołanym powyżej art. 
73a) ("uzasadnione podejrzenie dopuszczenia się praktyki przez 
przedsiębiorcę"]. 

Jeśli powyższa propozycja nowelizacji miałaby zostać wprowadzona do 
porządku prawnego, to kluczowym zagadnieniem dla jej oceny jest też 

odpowiedź na pytanie, czy komunikaty powinny mieć charakter ogólny (tj. 
będą dotyczyć określonych zjawisk na rynku, tendencji rynkowych), czy też 
odnosić się mają do zachowania konkretnego przedsiębiorcy, jak się wydaje, w 
przypadku uznania możliwości publikowania ostrzeżeń i komunikatów 
dotyczących zachowań konkretnego przedsiębiorcy należałoby stworzyć 

mechanizm weryfikujący (podważający) treść takiego ostrzeżenia lub 
komunikatu. Jak się wydaje, mechanizm kontroli sądowej byłby w tym 

Por. pkt 1), 2) i 3) 
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przypadku najbardziej właściwy. l 
Istotny pogląd w sprawie 
Podsumowanie: 

l) Nadmierna ingerencja w rozstrzyganie spraw przez sądy {kwestia naruszenia zasady niezawisłości sądów)- przepis art. 31d nie narusza zasady 

niezawisłości sądów, sąd nie będzie związany poglądem przedstawionym przez Prezesa UOKiK na podstawie tej regulacji. Wprowadzenie tego 
przepisu jest uzasadnione ze względu na specjalistyczną wiedzę jaką dysponuje Prezes UOKiK w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów na 

poszczególnych rynkach, która może być wykorzystana przez sąd w konkretnej sprawie. Projektowany przepis wzoruje się na stosowanej w wielu 

systemach prawnych instytucji amicus curiae, której istotą jest "udzielenie sądowi pomocy w kompleksowym rozpoznaniu sprawy, z 

uwzględnieniem argumentów oraz poglądów, które niekoniecznie mogą być przedstawione przez strony w postępowaniu" (M.Bernatt: "Opinia 
przyjaciela sądu (amicus curiae) jako pomocnicza instytucja prawna w orzecznictwie sądów polskich", w: "Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk. 
Część 11"). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TK wzięcie pod uwagę przy wyrokowaniu opinii amicus curiae stanowi realizację obowiązku 

wszechstronnego badania istotnych okoliczności w celu wyjaśnienia sprawy oraz przyczynia się poza lepszym zbadaniem sprawy, do zwiększenia 

społecznej akceptacji i kontroli działań wymiaru sprawiedliwości. Instytucja ta znana jest także prawu UE. Rozporządzenie Rady nr 1/2003 w art. 

15 przewiduje uprawnienie organów ochrony konkurencji Państw Członkowskich oraz KE do przedstawiania pisemnych uwag sądom krajowym 

własnych Państw Członkowskich w sprawach dotyczących stosowania art. 101 lub 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Organy te 

mogą również przedstawiać ustne uwagi sądom krajowym własnych Państw Członkowskich, o ile sądy te wyrażą na to zgodę. Należy podkreślić, że 

projektowany art. 31d będzie swoistym uszczegółowieniem art. 63(5) kpc, dopuszczającego do zastosowania art. 63 kpc w stosunku do 

podmiotów nieuczestniczących w sprawie, a uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do przedstawienia istotnego poglądu w sprawie. 

2) W jakich postępowaniach Prezes UOKiK będzie uprawniony do przedstawienia poglądu na podstawie art. 31d? - Prezes UOKiK będzie 

uprawniony do przedstawienia istotnego dla sprawy poglądu w toku postępowań sądowych, w których nie jest stroną. Dotyczyć to będzie 

postępowań przed sądami cywilnymi, w których wynik toczącego się sporu, zarówno w przypadku sporu pomiędzy przedsiębiorcami, jak i 

pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, może w znaczący sposób wpływać na ochronę interesów konsumentów lub ochronę konkurencji. 

3) Na podstawie tego przepisu Prezes UOKiK będzie zastępować niezależnych biegłych sądowych - proponowany przepis nie jest regulacją 
szczególną dla przepisów Kpc w zakresie zasięgania opinii biegłych. Prezes UOKiK nie będzie występować jako biegły, lecz jako organ działający w 

interesie publicznym stojący na straży ochrony konkurencji i konsumentów. Rola biegłego w postępowaniu sądowym jest zasadniczo inna od roli 

przyjaciela sądu (wyjaśnienia dotyczące istoty amicus curiae zostały przedstawione w pkt 1)- instytucji wprowadzanej w projektowanym art. 31d. 

70. 1 art. 31d 1 Jeśli Prezes UOKiK nie jest stroną danego postępowania BCC nie widzi l Business Centre l Por. pkt 1) 
potrzeby, aby Prezes Urzędu przedstawiał sądowi swój pogląd na konkretną Club 
sprawę. Sąd jest niezawisły w swych osądach i zna prawo (iura novit curia). 
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71. l art. 31d l Samo nadanie przedmiotowego uprawnienia Prezesowi UOKiK nie budzi l Konfederacja 
większych wątpliwości. Przepis ten nie jest jednak dostatecznie jasny. O ile nie Lewiatan 
budzi wątpliwości przedstawianie przez Prezesa UOKiK sądowi poglądu w 
sprawie z urzędu, o tyle nie zostało doprecyzowane czy i jeżeli tak, to w jakich 
okolicznościach Prezes UOKiK może odmówić przedstawienia sądowi poglądu 
w sprawie na wniosek sądu, w szczególności w sytuacji, kiedy sąd we wniosku 
będzie argumentował, że za przedstawieniem poglądu przez Prezesa UOKiK 
przemawia interes publiczny, a Prezes UOKiK będzie innego zdania. Zasadne 
wydaje się doprecyzowanie tej kwestii. 
Z punktu widzenia praw konsumentów, przedstawienie stanowiska przez 
Prezesa UOKiK powinno być również uzależnione - od przynajmniej milczącej 
zgody konsumenta. Jako strona procesu mogę sobie nie życzyć, by w moją 
sprawę angażował się organ administracji publicznej (nawet UOKiK stojący na 
straży praw konsumentów), np. z uwagi na strategię procesową. W skrajnym 
wypadku pogląd w sprawie mógłby nawet zaszkodzić sprawie a nie pomóc. 
Warto więc uszanować wolność strony w tym zakresie. 

72. l art. 31d l Wątpliwości budzi konstrukcja proponowanego brzmienia przepisu. Nie jest l SPK 
jasne, w jakich postępowaniach proponowana treść art. 31d uOKiK miałaby 
znaleźć zastosowanie. Obowiązująca systematyka Kodeksu postępowania 

cywilnego posługuje się pojęciem "postępowania w sprawach z zakresu 
ochrony konkurencji" uregulowanego w Dziale IVa (Część pierwsza, Księga 

pierwsza, Tytuł VII), tj. art. 47928-47935 kpc). W sprawach tych Prezes UOKiK z 
mocy prawa jest stroną, w związku z czym treść art. 31d uOKiK w 
zaproponowanym brzmieniu byłaby bezcelowa. 

73. l art. 31d l Postuluje się usunięcie tego przepisu, gdyż jest on niedookreślony. Nie jest l Związek Banków 
wiadomym na jego gruncie: a) na jakiej podstawie Prezes UOKIK miałby Polskich 
przedstawiać swój pogląd i czy pogląd ten miałby wiązać sąd w jakimkolwiek 
zakresie i jaki będzie status wyrażonego poglądu (np. czy będzie stanowić 
dowód w sprawie), b) na jakiej podstawie i w jakim charakterze Prezes Urzędu 
będzie występował przed sądem, c) o jakich postępowaniach sądowych w 
przepisie tym mowa (wydaje się, że taka kompetencja Prezesa Urzędu może 
mieć podstawę jedynie w przypadku postępowania cywilnego z uwagi na treść 
art. 635 § lk.p.c.). 

Prezes UOKiK będzie mógł odmówić 
przedstawienia przed sądem 

poglądu w sprawie jeżeli uzna, że 

nie leży to w interesie publicznym. 
Uzależnienie zastosowania przepisu 
od milczącej zgody strony 
(konsumenta) jest niezasadne -
Prezes UOKiK przedstawia pogląd w 
interesie publicznym, niezależnie od 
konkretnych interesów stron 
postępowania i ich strategii 
procesowej. 

Por. pkt 2) 

Por. pkt 1), 2) i 3) 
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Na marginesie można także wskazać, że możliwość przedstawienia sądowi 
przez Prezesa UOKiK poglądu istotnego dla sprawy - jeśli będzie następować 

na wniosek sądu - rodzi pytanie o spójność przedmiotowego rozwiązania z 
rozwiązaniami przewidzianymi w Kpc, tj. zasadami zasięgania opinii biegłych, 
wpisanych na listę, do których to biegłych nie należy Prezes UOKiK. W 
przypadkach zaś, gdy pogląd byłby wyrażany z urzędu przez Prezesa UOKiK, 
wówczas występować będzie brak równowagi pomiędzy niezawisłym 

uznaniem sądu, co do potrzeby uzyskiwania opinii w danej sprawie, a 
uznaniem organu (występującego w nieokreślonej roli biegłego wskazującego, 
że jego opinia jest niezbędna w danej sprawie). 

74. l art. 31d l Zawarta w Projekcie propozycja brzmienia nowego art. 31d ustawy o ochronie Konfederacja 1 Por. pkt 1) i 3) 
konkurencji i konsumentów stanowi, w opinii KPF, zbyt daleko idącą próbę Przedsiębiorstw 

ingerencji w rozstrzyganie spraw przez Sądy. Mimo, iż istotny pogląd dla Finansowych w 
sprawy nie jest wiążący dla sądów, to jednak jego przedstawienie przez Polsce 
Prezesa UOKiK będzie wyraźnie wzmacniać pozycję procesową konsumenta, 
zastępując niejako- w kwestiach tzw. wiedzy specjalnej- opinię niezależnego 

biegłego sądowego. Zawarta w projekcie przesłanka do wydania poglądu ma 
charakter ocenny. 
KPF podnosi, że podstawową zasadą procesu jest, iż sąd ma obowiązek 

rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o dowody przedstawione przez strony 
postępowania oraz na podstawie przepisów prawa. Zwłaszcza przewidziana w 
Projekcie możliwość przedstawiania sądowi z urzędu istotnego poglądu w 
postępowaniu, w którym sąd nie wnioskował o uzupełnienie jego wiedzy w 
jakimkolwiek zakresie, w ocenie KPF, może naruszać konstytucyjne zasady 
niezależności Sądów (art. 173 Konstytucji RP) oraz niezawisłości Sędziów (art. 
178 Konstytucji RP). 

75. l Art. 31d l Proponujemy usunięcie tego przepisu, gdyż jest on niedookreślony, Nie l Pracodawcy RP l Por. pkt l) i 2) 
wiadomo: na jakiej podstawie Prezes Urzędu miałby przedstawiać swój 
pogląd i czy pogląd ten miałby wiązać sąd w jakimkolwiek 
zakresie i jaki będzie status wyrażonego poglądu (np. czy 
będzie stanowić dowód w sprawie); na jakiej podstawie i w jakim charakterze 
Prezes Urzędu będzie występował przed sądem - o jakie postępowania 

sądowe chodzi (wydaje się, że taka kompetencja Prezesa Urzędu może mieć 
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podstawę jedynie w przypadku postępowania cywilnego z uwagi na treść art. 
63(5) § 1 kodeksu postępowania cywilnego k.p.c). 

Wystąpienie do przedsiębiorcy 
Podsumowanie: 

l) Fakultatywny charakter odpowiedzi zamiast obligatoryjnego. Zbyt duże, nieproporcjonalne obciążenie dla przedsiębiorców, naruszenie art. 20 i 

22 Konstytucji - uwaga uwzględniona. Przedsiębiorca będzie mieć prawo, a nie obowiązek odpowiedzi. W świetle takiej zmiany nieuprawnione są 

zarzuty dotyczące nieproporcjonalności wprowadzanych środków i naruszenia Konstytucji. 

2) Wydłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi - zaproponowany 14-dniowy minimalny termin jaki może wyznaczyć Prezes UOKiK na udzielenie 

odpowiedzi jest wystarczający w świetle dotychczasowej praktyki kontaktów Prezesa UOKiK z przedsiębiorcami. Prezes UOKiK w zależności od 

sytuacji, będzie mógł wyznaczyć dłuższy termin. Poza tym przedsiębiorca może zawsze wystąpić do organu o przedłużenie wyznaczonego terminu. 

3) Brak określenia kryteriów, kategorii spraw, okoliczności w których przepis byłby zastosowany- przepis przewiduje możliwość wystąpienia do 

przedsiębiorcy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Ogólne sformułowania kategorii spraw, oznacza że Prezes UOKiK może 

podejmować "miękkie" działania bez wszczynania postępowań, w każdej sprawie z zakresu swoich kompetencji wynikających z ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, co jest korzystne dla przedsiębiorców, gdyż zwiększa potencjalne pole dialogu z organem ochrony konkurencji i 

konsumentów prowadzonego bez wykorzystywania uprawnień władczych organu administracji publicznej, typowych dla postępowania 

administracyjnego. Należy zauważyć, że wprowadzenie instrumentu przewidzianego w art. 49a jest reakcją na zgłaszane w ostatnich latach 
postulaty środowiska przedsiębiorców, które domagało się szerszych uprawnień w zakresie przedstawiania Prezesowi UOKiK stanowiska w 
sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów zanim organ podejmie działania władcze i bardziej inwazyjne w postaci wszczęcia 
postępowania. 

76. l art. 49a l BCC nie zgadza się z przepisami obligującymi przedsiębiorcę do udzielenia l Business Centre 
odpowiedzi na pytanie Prezesa UOKiK w sytuacji, gdy wobec przedsiębiorcy Club 
nie toczy się postępowanie. Podobnie jak w postępowaniu karnym, 
przedsiębiorca powinien mieć prawo, a nie obowiązek przedstawienia 
swojego stanowiska w sprawie Prezesowi UOKiK. Informacje zdobyte przez 
Prezesa UOKiK od przedsiębiorcy na tym etapie, w przypadku wszczęcia 

postępowania przeciwko przedsiębiorcy, nie powinny zdaniem BCC stanowić 
dowodu w sprawie. 

Por. pkt 1) 

Wystąpienie kierowane do 
przedsiębiorcy na podstawie art. 
49a nie będzie narzędziem 

stosowanym w ramach 
prowadzonego postępowania. 

Informacje uzyskane przez Prezesa 
UOKiK na podstawie art. 49a nie 
będą zatem stanowić dowodu w 
sprawie. 
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77. l art. 49a l Tak ogólnie sformułowany przepis może być nadużywany przez organ, co Polska Izba 
może prowadzić do pozbawienia przedsiębiorcy prawa do ochrony swoich Informatyki i 
uzasadnionych interesów, jak i właściwego prawa do obrony. Brak katalogu Telekomunikacji 
spraw, chociażby otwartego, powoduje możliwość występowania przez organ 
w sprawach, dla których powinno być prowadzone postępowanie oparte na 
formalnych procedurach ustawy oraz kodeksu postępowania 

administracyjnego, ze wszystkimi gwarancjami i prawami dla strony. Dlatego 
też wydaje się niezbędne doprecyzowanie tej regulacji o katalog spraw z 
zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w których Prezes może 

występować do przedsiębiorcy bez wszczynania postępowania lub w ust. 2 
odpowiedź przedsiębiorcy potraktować należy, jako fakultatywną, a nie 
obligatoryjną. 

Fakultatywny charakter odpowiedzi przedsiębiorcy odzwierciedlałby intencję 
autorów ustawy, zgodnie, z którą wystąpienie do przedsiębiorcy ma na celu 
umożliwienie zaprzestania naruszeń, bez konieczności wszczynania przez 
organ postępowania. W takim przypadku konieczne byłoby jednak 
doprecyzowanie, że w przypadku zobowiązania się przedsiębiorcy do 
zaniechania praktyki w ramach przekazanego Prezesowi Urzędu stanowiska, 
nie dojdzie do wszczęcia postępowania. 

78. l art. 49a l Brak udzielenia wyjaśnień nie skutkuje możliwością nałożenia kary l Konfederacja 
na przedsiębiorcę, podczas gdy w art. 49a ust. 2 posługuje się lewiatan 
sformułowaniem, że przedsiębiorca ma obowiązek przedstawić Prezesowi 
UOKiK stanowisko w sprawie. W naszej ocenie nie powinno 
się konstruować ustawowych obowiązków w sytuacji, w której nie wykonanie 
ich nie jest zagrożone sankcją. Jednocześnie, co należy zaznaczyć, wnioski o 
udzielenie wyjaśnień poza postępowaniem nie mogą 

być związane nakładaniem kar za ich nieudzielenie. Proponujemy zamianę 
projektowanego "obowiązku" przedstawienia stanowiska, na prawo 
przedsiębiorcy, z którego może ale nie musi skorzystać. Ustawa powinna też 
jasno wskazywać, że nieskorzystanie z tego prawa nie może się z kolei wiązać z 
żadnymi sankcjami (lub innymi negatywnymi skutkami), z wyjątkiem 
oczywiście wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub właściwego w sprawie, 
o ile są ku temu przesłanki. W przeciwnym razie, gdyby z tego przepisu 

Por. pkt 1) i 3) 

Por. pkt 1) 

Wystąpienie na podstawie art. 49a 
nie będzie się odbywać w toku 
postępowania, przedsiębiorca do 
którego występuje Prezes UOKiK nie 
będzie miał więc statusu strony 
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79. 

80. 

próbować wyinterpretować jakikolwiek obowiązek przedsiębiorcy, 

powodowałoby to wiele wątpliwości i zastrzeżeń. Ponadto rozwiązanie art. 
49a - w przeciwieństwie do regulacji z zakresu postępowania wyjaśniającego 
i właściwego - nie wskazuje, jaki status ma przedsiębiorca przy jego 
zastosowaniu (czy jest stroną w rozumieniu k.p.a.?) ani jakie prawa mu 
przysługują (czy ma prawo żądać wglądu do np. zawiadomienia 
albo wniosku jeśli był on inicjacją działań organu?). 

Art. 49a l Proponowany artykuł, który zgodnie z uzasadnieniem Nowelizacji ma Komisja 
umożliwić Prezesowi UOKiK podjęcie "miękkich działań" w odniesieniu do Konkurencji ICC 
przedsiębiorców, jest niespójny z brzmieniem art. 31 pkt 13 Ustawy, który Polska 
stanowi, iż "Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy: 13) występowanie 
do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów''. 
Natomiast w proponowanym art. 49a Ustawy jest mowa o tym, iż Prezes 
Urzędu może wystąpić do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu ochrony 
konkurencji i konsumentów. W celu zapewnienia spójności Ustawy należałoby 
ujednolicić zapisy powyższych artykułów. 

art. 49a l Projektowany przepis należy uznać za sprzeczny z art. 20 i 22 Konstytucji. l Związek Banków 
Wprowadzenie mechanizmu polegającego na możliwości wystąpienia przez Polskich 
Prezesa UOKiK z żądaniem wyjaśnień od przedsiębiorcy bez określenia 

jakichkolwiek kryteriów - przypadków, w jakich jest to dopuszczalne i braku 
ograniczenia takich przypadków chociażby do wyjątkowych sytuacji należy 
uznać za nieuzasadnione ważnym interesem publicznym. Projektowany 
przepis narusza istotę wolności gospodarczej. Proponujemy usunięcie ust. l 
tego przepisu, ponieważ na jego podstawie przedsiębiorca może być ponad 
miarę obciążony żądaniem przekazania stanowiska w różnych sprawach, co 
będzie zakłócać prowadzenie przez niego działalności gospodarczej. 
Z uwagi na to, że Projekt wprowadza daleko idące ułatwienia dla Prezesa 
UOKiK w zakresie prowadzenia działań mających na celu ustalenie, czy doszło 
do naruszeń ochrony konkurencji i praw konsumenta, należy również 
rozważyć, czy takie rozwiązania nie wprowadzą nadmiernych obciążeń po 
stronie przedsiębiorcy, co naruszy zasadę określoną w art. 22 Konstytucji, że 
ograniczenie wolności gospodarczej może być wprowadzone tylko w ustawie i 
tylko ze względu na ważny interes publiczny. Brak ograniczenia w zakresie 

Uwaga uwzględniona. 

Por. pkt 2) i 3) 
Wprowadzany instrument nie 
będzie nadmiernym obciążeniem 

dla przedsiębiorców, w sytuacji gdy 
odpowiedź przedsiębiorcy na 
wystąpienie Prezesa UOKiK będzie 

jego uprawnieniem, a nie 
obowiązkiem (por. pkt l) 
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liczby prowadzonych postępowań wraz z narzędziami prawnymi, w które 
zostanie wyposażony UOKIK (projektowany art. 49a) nadmiernie ograniczy 
wolność gospodarczą wyrażoną w art. 20 Konstytucji. Z uwagi na to, że 

postępowania mogą być prowadzone z upoważnienia Prezesa UOKIK przez 
zamiejscowe delegatury UOKiK, sama liczba prowadzonych postępowań może 
zdestabilizować prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Z 
doświadczeń sektora bankowego wynika, że delegatury działają niezależnie i 
zdarzało się, że banki są zobowiązywane do udzielania różnym delegaturom 
tych samych informacji, ale w innym ujęciu. Dodatkowo projektowany art. 49a 
wprowadza możliwość wystąpienia do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu 
ochrony konkurencji i konsumentów, a przedsiębiorca zobowiązany jest do 
złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 14 dni (niezależnie od 
poniższych uwag - termin ten jest zdecydowanie zbyt krótki). Z tego względu 
należy zaproponować, aby zmodyfikować dotychczasowe przepisy ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej, które wyłączają z zakazu prowadzenia 
więcej niż jednej kontroli przez organy administracji publicznej, przypadki w 
których kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (art. 82 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). Rozwiązaniem 
może być wprowadzenie konkretnej liczby postępowań, które mogą być 
prowadzone na podstawie powyższej ustawy, której przekroczenie będzie 

dopuszczalne, ale w szczególnych przypadkach i na podstawie zaskarżalnej 
decyzji Prezesa UOKiK. 
Innym rozwiązaniem, mającym na celu utrzymanie niezbędnej proporcji 
pomiędzy zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów, a zasadą wolności gospodarczej, jest zminimalizowanie liczby 
postępowań w ten sposób, że wszczęcie więcej niż jednego postępowania 
przez Prezesa UOKiK wymaga zaistnienia szczególnej przesłanki w postaci 
ochrony ważnego interesu publicznego, którą Prezes UOKiK powinien w 
decyzji o wszczęciu postępowania wyjaśniającego lub w sprawie praktyk 
ograniczających konkurencję, w sprawie praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów lub w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy 
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za niedozwolone, uzasadnić. Decyzja powinna być w tym zakresie zaskarżalna, 
tak aby podlegała kontroli wyższej instancji. 
Obecnie rozwiązania nie przewidują obrony przedsiębiorcy przed nadmierną 
liczbą wszczynanych postępowań przez Prezesa UOKiK, co w niektórych 
przypadkach może doprowadzić do niemożliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej, a tym samym do zachwiania fundamentów naczelnej zasady 
podstaw ustroju gospodarczego, jaką jest wolność gospodarcza. Podobne 
zasady powinny być wprowadzone do wystąpień kierowanych przez Prezesa 
UOKiK, o ile zostaną one uchwalone w projektowanym art. 49a. 

81. l Art. 49a l Zastrzeżenia rodzi ponadto nieokreślenie jakichkolwiek kryteriów działania Polska Izba 
Prezesa UOKiK - kompetencja Prezesa Urzędu do wystąpienia do Komunikacji 
przedsiębiorcy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji Elektronicznej 
i konsumentów. Nie wskazano w jakich okolicznościach wystąpienie to może 
nastąpić, ani co może stanowić jego przedmiot. Powstają pytania, czy na 
podstawie omawianego przepisu Prezes Urzędu może zażądać przekazania 
określonych danych czy nawet podjęcia określonych działań. Nie przewiduje 
także do czego mogą zostać wykorzystane ewentualne zgromadzone dane i w 
jakim zakresie ujawniane. Jedynych informacji w tym zakresie dostarcza 
uzasadnienie Projektu, w którym wskazano, iż Prezes Urzędu może 

skierować wystąpienie do przedsiębiorcy przed wszczęciem postępowania w 
sprawach budzących wątpliwości oraz, iż jest to środek o charakterze 
koncyliacyjnym. Informacje te nie rozwiewają jednak wątpliwości wskazanych 
powyżej. Nie przewiduje się też jednoznacznych form odwołania od takiego 
wystąpienia. 

82. l art. 49 a l Przygotowanie przez przedsiębiorcę rzetelnej odpowiedzi na wystąpienie l e-Izba 
ust.1 Prezesa Urzędu, o którym mowa wart. 1 pkt 12) projektu ustawy- 49a ust. 1 

pUOKiK, wymagać może dłuższego terminu niż wskazany w tym przepisie 
termin 14-dniowy. Dlatego też, e-Izba proponuje wydłużenie minimalnego 
terminu na przekazanie stanowiska w sprawie do co najmniej 30 dni. Taki 
termin nie tylko nie wpłynie na wydłużenie postępowania przed Prezesem 
Urzędu, lecz wręcz przeciwnie - przyczyni się do przyspieszenia tego 
postępowania, z uwagi na dysponowanie przez Prezesa Urzędu całością 
informacji dotyczących zastosowanego przez przedsiębiorcę wzorca 

Por. pkt 3) 
Nie ma konieczności regulowania 
kwestii możliwości odwołania się od 
wystąpienia w sytuacji rezygnacji w 
projekcie z obowiązku 

przedsiębiorcy udzielania 
odpowiedzi (por. pkt 1) 

Por. pkt 2) 
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umownego. 
83. l art. 49a l W dodanym artykule przewidziany został termin, w jakim przedsiębiorca, do Związek l Por. pkt l) i 2) 

ust. 2 którego Prezes UOKiK skierował wystąpienie, o którym mowa w ust. 1 tego Pracodawców 
przepisu, jest zobowiązany przekazać Prezesowi stanowisko w sprawie. Należy Branży 

w tym zakresie wskazać, że w wielu przypadkach minimalny przewidziany w Internetowej lAB 
ustawie termin 14 dni będzie nierealny do zrealizowania - w szczególności w Polska 
przypadku dużych podmiotów gospodarczych przygotowanie stanowiska 
może bowiem w pewnych przypadkach wymagać podjęcia szeregu działań 
wewnętrznych w ramach przedsiębiorstwa. Nie jest przy tym jasne, czy 
przedsiębiorca, któremu zostanie wyznaczony zbyt krótki termin będzie miał 
możliwość odwołania się od decyzji Prezesa w tym przedmiocie. W przepisie 
tym nie zostały także wskazane konsekwencje naruszenia określonego w 

wystąpieniu terminu. 
84. l art. 49a l Projektowany przepis wyznacza stosunkowo krótki termin na udzielenie Związek Firm l Por. pkt 2) 

ust. 2 odpowiedzi. W przypadku gdyby Prezes Urzędu żądał podania stosunkowo Doradztwa 
obszernych wyjaśnień lub gdyby charakter sprawy był dość zawiły, termin ten Finansowego 
w opinii Związku powinien zostać wydłużony do przynajmniej 30 dni. W 
sprawach mniejszej wagi lub niezbyt skomplikowanych termin 14 dni wydaje 

się być wystarczający. 

85. 1 art. 49a l Projektowany przepis należy uznać za sprzeczny z art. 20 i 22 Konstytucji. l Pracodawcy RP l Por. pkt l) i 2) 
Wprowadzenie mechanizmu polegającego na możliwości wystąpienia przez 
Prezesa UOKiK z żądaniem wyjaśnień od przedsiębiorcy bez określenia 
przypadków, w jakich jest to dopuszczalne i ograniczenie takich przypadków 
do wyjątkowych sytuacji należy uznać za nieuzasadnione ważnym interesem 
publicznym. Projektowany przepis narusza istotę wolności gospodarczej. 
Proponujemy usunięcie ust l. tego przepisu, ponieważ na jego podstawie 
przedsiębiorca może być ponad miarę obciążony żądaniem przekazania 
stanowiska w różnych sprawach, co może zakłócić prowadzenie przez niego 
działalności gospodarczej. Tym bardziej, że obecnie Jest 9 delegatur i gdyby 
każda z tych delegatur lub kilka z nich wystąpiło do przedsiębiorcy o udzielenie 
wyjaśnień to nie dość, że niemożliwym byłoby dotrzymanie 14-dniowego 
terminu to nadto w zasadzie uniemożliwiłoby prowadzenie przez 
przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Z naszych doświadczeń wynika, że 
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delegatury działają niezależnie i zdarzało się, że byliśmy zobowiązywani do 
udzielania różnym delegaturom tych samych informacji ale w innym ujęciu. 
Z uwagi na to, że projekt ustawy wprowadza daleko idące ułatwienia dla 
Prezesa UOKiK w zakresie prowadzenia działań mających na celu ustalenie, czy 
doszło do naruszeń ochrony konkurencji i praw konsumenta, należy również 
rozważyć, czy takie rozwiązania nie wprowadzą nadmiernych obciążeń po 
stronie przedsiębiorcy, co naruszy zasadę określoną w art. 22 Konstytucji, że 
ograniczenie wolności gospodarczej może być wprowadzone tylko w ustawie i 
tylko ze względu na ważny interes publiczny. Brak ograniczenia w zakresie 
liczby prowadzonych postępowań wraz z narzędziami prawnymi, w które 
zostanie wyposażony UOKiK (projektowany art. 49a} nadmiernie ograniczy 
wolność gospodarczą wyrażoną w art. 20 Konstytucji. Z uwagi na to, że 

postępowania mogą być prowadzone z upoważnienia Prezesa UOKiK przez 
zamiejscowe delegatury UOKiK, sama liczba prowadzonych postępowań może 
zdestabilizować prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. 
Dodatkowo projektowany art. 49a wprowadza możliwość wystąpienia do 
przedsiębiorcy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, a 
przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień. Z tego względu należy 
zaproponować, aby zmodyfikować dotychczasowe przepisy ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej, które wyłączają z zakazu prowadzenia 
więcej niż jednej kontroli przez organy administracji publicznej, przypadki w 
których kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (art. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej). Rozwiązaniem może być wprowadzenie konkretnej liczby 
postępowań, które mogą być prowadzone na podstawie powyższej ustawy, 
której przekroczenie będzie dopuszczalne, ale w szczególnych przypadkach i 
na podstawie zaskarżalnej decyzji Prezesa UOKiK. Innym rozwiązaniem 

mającym na celu utrzymanie niezbędnej proporcji pomiędzy zadaniami 
wynikającymi z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów a zasadą 
wolności gospodarczej jest zminimalizowanie liczby postępowań w ten 
sposób, że wszczęcie więcej niż jednego postępowania przez Prezesa UOKiK 
wymaga zaistnienia szczególnej przesłanki w postaci ochrony ważnego 
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86. 

87. 

88. 

art. 49a 
ust. 2 

art. 49a 

art. 49a 

interesu publicznego, którą Prezes UOKiK powinien w decyzji o wszczęciu 
postępowania wyjaśniającego lub w sprawie praktyk ograniczających 
konkurencję, w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów lub w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone, uzasadnić. Decyzja powinna być w tym zakresie zaskarżalna, 
tak aby podlegała kontroli wyższej instancji. Obecnie rozwiązania nie 
przewidują obrony przedsiębiorcy przed nadmierną liczbą wszczynanych 
postępowań przez Prezesa UOKiK, co w niektórych przypadkach może 
doprowadzić do niemożliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a tym 
samym do zachwiania fundamentów naczelnej zasady podstaw ustroju 
gospodarczego Jaką jest wolność gospodarcza. Podobne zasady powinny być 
wprowadzone do wystąpień kierowanych przez Prezesa UOKiK, o ile zostaną 

one uchwalone w projektowanym art. 49a. 
Jeżeli intencją Projektodawcy było ograniczenie terminu na udzielenie 
odpowiedzi przez przedsiębiorcę w przepisie powinna być fraza "nie 

dłuższym". 

Kwestią dyskusyjną pozostaje to, czy informacje zawarte w stanowisku będą 
mogły być następnie wykorzystywane w dalszym postępowaniu 
(postępowaniach) przeciwko przedsiębiorcy. Jak się wydaje, powinno to 
zostać wyraźnie uregulowane w ten sposób, aby wskazać na niemożliwość 
wykorzystania tegoż wystąpienia w postępowaniu dowodowym 
prowadzonych przez Prezesa UOKiK, które zmierza do wydania rozstrzygnięcia 

w sprawie. 

Sprzeciwiamy się takiemu brzmieniu proponowanego przepisu. Pragniemy 
zwrócić uwagę, . że występowanie do przedsiębiorcy bez wszczynania 
postępowania tj. bez konieczności wskazywania jakiejkolwiek podstawy 
prawnej rodzi duże niebezpieczeństwo nadmiernego korzystania z tej 
instytucji przez Urząd i w konsekwencji pozyskiwanie informacji, które 
niejednokrotnie nie mogą zostać przekazane przez przedsiębiorcę np. z uwagi 
na przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej. Jednocześnie wskazujemy, że 

Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Krajowa Rada 
Radców 
Prawnych 

Izba Domów 
Maklerskich 

Intencja projektodawców jest 
wyznaczenie minimalnego, a nie 
maksymalnego terminu na 
udzielenie odpowiedzi. 
Wystąpienie kierowane do 
przedsiębiorcy na podstawie art. 
49a nie będzie narzędziem 

stosowanym w ramach 
prowadzonego postępowania. 

Informacje uzyskane przez Prezesa 
UOKiK na podstawie art. 49a nie 
będą zatem stanowić dowodu w 
sprawie. 
Por. pkt 3) 
Nie przewidziano 
nieudzielanie 

sankcji za 
odpowiedzi. 

Przedsiębiorca ma prawo a nie 
obowiązek udzielenia odpowiedzi. 
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taka konstrukcja stwarza całkowitą dowolność po stronie Urzędu w 
przedmiocie występowania do przedsiębiorcy z wnioskiem o wszelkiego 
rodzaju np. wyjaśnienia, bez konieczności wystąpienia przesłanki podejrzenia 
zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji. 
Nie do końca jasne jest również w naszej ocenie jakie konsekwencje wiążą się 
z nieudzieleniem przez przedsiębiorcę odpowiedzi na zapytanie Prezesa 
UOKiK? Z treści cytowanego przepisu nie wynikają żadne sankcje za 
nieudzielenie odpowiedzi na takie wystąpienie skierowane przez Prezesa 
UOKiK. W związku z powyższym czy przedsiębiorca może po prostu nie 
przedstawić swojego stanowiska i jeżeli tak to czy musi uczynić to w formie 
pisma skierowanego do Prezesa UOKiK? 

Decyzja tymczasowa 
Podsumowanie: 

1) Brak uzasadnienia dla wprowadzenie instytucji decyzji tymczasowej w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów- ratio 
legis tego przepisu polega na wyposażeniu Prezesa UOKiK w instrument umożliwiający natychmiastową - w warunkach wszczętego już 

postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - reakcję na antykonsumenckie zachowania przedsiębiorców o 

istotnych dla nich reperkusjach. Projektowany przepis art. 101a jest wzorowany na rozwiązaniach obowiązujących obecnie w postępowaniach w 

sprawie praktyk ograniczających konkurencję (art. 89 uokik). Należy wskazać, że również praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów 

mogą mieć wpływ na całą gospodarkę, zatem nie ma podstaw do twierdzenia, że - inaczej niż w przypadku praktyk antymonopolowych - w 

przypadku praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nie ma· podstaw do wprowadzenia takiego narzędzia do instrumentarium 
Prezesa UOKiK. 

2) Brak możliwości wypowiedzenia się przez przedsiębiorcę; pozbawienie przedsiębiorcy uprawnień strony postępowania administracyjnego -

decyzja tymczasowa może zostać wydana dopiero w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zatem 

w pierwszej kolejności przedsiębiorcy muszą zostać postawione w postanowieniu o wszczęciu postępowania konkretne zarzuty dotyczące 

naruszenia uokik. Przedsiębiorca jest o tym informowany oraz wzywany przez Prezesa UOKiK do zajęcia stanowiska wobec przedstawionych 

zarzutów. Ponadto już na tym etapie postępowania do akt załączane są wszelkie zgromadzone przez Prezesa UOKiK dowody (np. dowody 

pozyskane w toku postępowania wyjaśniającego poprzedzającego postępowanie właściwe). Od momentu wszczęcia postępowania w sprawie 

praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przedsiębiorcy przysługują wszelkie uprawnienia strony postępowania administracyjnego 
takie jak prawo wglądu do akt, czy prawo czynnego udziału w postępowaniu. Przedsiębiorca ma zatem możliwość wglądu do akt oraz do 

przedstawiania swojego stanowiska, zarówno wobec postawionych zarzutów, jak i wobec znajdujących się w aktach dowodów. Wzorowane na art. 
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89 uokik wyłączenie prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oznacza jedynie, że Prezes UOKiK przed wydaniem 

decyzji tymczasowej nie musi wzywać przedsiębiorcy do zapoznania się z aktami i ustosunkowania do zebranych dokumentów. Nie oznacza to 

jednakże - wbrew twierdzeniom niektórych uczestników konsultacji - że projektowany przepis wprowadza "zakaz wypowiedzenia się", czy 

"pozbawia przedsiębiorcę prawa udziału w postępowaniu", co wyjaśniono wyżej. 

3) Nieostre przesłanki wydania decyzji tymczasowej powodujące ryzyko nadużywania tej instytucji. Postulat wydawana decyzji tymczasowej po 

uprzedniej zgodzie Sądu- przesłanki wydania decyzji określonej w projektowanym przepisie są wzorowane na obowiązującym art. 89 uokik. l tak 

przepis art. 101a przewiduje przesłankę "uprawdopodobnienia groźby spowodowania poważnego i trudnego do usunięcia zagrożenia dla 

interesów konsumentów". Z powyższego wynika, że oba warunki muszą zostać spełnione kumulatywnie. Zatem wydanie takiej decyzji będzie 

możliwe tylko po spełnieniu dość restrykcyjnych przesłanek. Nie dość, że praktyka będzie musiała grozić "poważnymi" negatywnymi skutkami dla 
interesów konsumentów, to nie każde poważne zagrożenie naruszenia interesów konsumentów będzie uprawniało Prezesa UOKiK do wydania 

decyzji tymczasowej, a tylko takie, które jednocześnie będzie trudne do usunięcia. Ponadto, co istotne, decyzja tymczasowa będzie mogła zostać 

wydana, tylko wtedy gdy określone w tym przepisie okoliczności zostaną przez Prezesa UOKiK uprawdopodobnione. Zatem nie sposób zgodzić się 

z zarzutem niektórych uczestników konsultacji, że wydanie takiej decyzji nie będzie poprzedzone postępowaniem dowodowym. Aby sprostać 

wymogowi uprawdopodobnienia, Prezes UOKiK będzie musiał zgromadzić odpowiednie dowody, niemniej jednak w ich wyniku nie będzie musiał 

uzyskać "pewności" lecz :przekonanie o prawdopodobieństwie", czyli o szansie wydarzenia się określonego faktu. Należy również podkreślić, 
wobec obaw niektórych uczestników konsultacji dotyczących ryzyka nadużywania omawianego instrumentu, że w latach 2012-2014 Prezes UOKiK 

ani razu nie skorzystał z posiadanej kompetencji do wydania tego typu decyzji w sprawach antymonopolowych, co pokazuje, że prezentowane 

obawy są całkowicie nieuzasadnione i niepoparte faktami. 

4) Brak ograniczenia czasowego dla decyzji tymczasowej- podobnie, jak w przypadku decyzji tymczasowych w sprawach praktyk ograniczających 

konkurencję, również w projektowanym przepisie ograniczono czas obowiązywania decyzji tymczasowej, wskazując górną granicę w postaci 

wydania decyzji kończącej postępowanie, co z kolei należy łączyć z przepisami wskazującymi okres trwania postępowania. Takie ograniczenie 

czasowe, Prezes UOKiK uważa za wystarczające. 

S) Brak enumeratywnego określenia, do jakich działań może zobowiązać Prezes UOKiK- z brzmienia projektowanego przepisu wynika, że Prezes 

Urzędu może zobowiązać przedsiębiorcę do "zaniechania określonych działań". Zatem chodzi o zaniechanie wszystkich lub części działań 

określonych w postanowieniu o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, które kwestionuje Prezes 

UOKiK. Przedsiębiorca powinien zatem zaniechać kwestionowanych przez organ działań, a jak to zrobi zostało pozostawione już jego uznaniu. 

6) Relacja z art. 73a - instrument z art. 73a uokik ma charakter komplementarny w stosunku do decyzji tymczasowej z art. 101a uokik. Należy 

wskazać, iż celem regulacji z art. 73 a jest "ostrzeżenie" konsumentów w sytuacji, gdy istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, że zachowanie 

przedsiębiorcy narusza przepisy prawa z zakresu ochrony konsumentów oraz może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla 
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89. 

szerokiego kręgu konsumentów. Natomiast decyzja tymczasowa ma na celu zapobieżenie określonym zagrożeniom dla zbiorowych interesów 
konsumentów, dając Prezesowi UOKiK możliwość szybkiej reakcji na praktyki w szczególny sposób zagrażające zbiorowym interesom 

konsumentom (jeżeli zagrożenia te są poważne i trudne do usunięcia). 

7) Postulat wprowadzenia szybszej ścieżki kontroli sądowej decyzji tymczasowej - uwaga uwzględniona, wprowadzono termin na rozpoznanie 
odwołania przez SOKiK. 

8) Kwestia możliwości dochodzenia odszkodowania - w tym zakresie należy pozostawić ogólne zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa 

wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego. Należy zauważyć, iż w odniesieniu do postępowań antymonopolowych, w art. 89 uokik, funkcjonuje 

już obecnie możliwość wydawania decyzji tymczasowych; brak w tym zakresie szczególnego reżimu odpowiedzialności Skarbu Państwa. Należy w 

tym miejscu również ponownie podkreślić, że w latach 2012-2014 Prezes UOKiK ani razu nie skorzystał z posiadanej kompetencji do wydania tego 
typu decyzji w sprawach antymonopolowych. 

art. 
l Ola 

Projektowana regulacja wyposaża Prezesa UOKiK de facto w kompetencje Izba 
orzecznicze, zastrzeżone dla sądów powszechnych, ze znacznym Gospodarcza 
ograniczeniem (ze względu na charakter i kształt procedury administracyjnej) Towarzystw 
możliwości obrony swoich praw przez przedsiębiorców. Szczególne Emerytalnych 
zastrzeżenia budzi tu możliwość wydania "decyzji tymczasowej" - w praktyce 
bez ograniczeń czasowych - do zaniechania określonych działań (nawet bez 
przykładowego katalogu) w trakcie postępowania administracyjnego, bez 
możliwości wypowiedzenia się strony co do zebranych dowodów. 
Umożliwianie wydania decyzji tymczasowej, bez ograniczeń czasowych i bez 
możliwości wypowiedzenia się strony co do zebranych dowodów, jest w 
naszej opinii nadużyciem i nie powinno być dopuszczone do obrotu prawnego. 
Wydanie takiej decyzji będzie bowiem skutkować powstrzymaniem 
przedsiębiorcy przed prowadzeniem działalności, bez zakończenia 

postępowania w sprawie, wydania prawomocnej decyzji czy orzeczenia. 
Przepisy o podobnym charakterze, które funkcjonowały, np. w prawie 
podatkowym, zostały zlikwidowane ponieważ zdarzały się przypadki kiedy 
decyzja kończąca postępowanie wykazywała, że wstrzymane decyzją 

tymczasową zachowanie przedsiębiorcy było zgodne z prawem. Wpisanie do 
projektu ustawy przedmiotowego rozwiązania może w konsekwencji 
skutkować nie tylko koniecznością wstrzymania prowadzenia działalności 

gospodarczej, ale nawet doprowadzeniem do upadku firmy. W związku z 

Por. pkt 1), 2), 4), S) 
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91. 

art. 
l Ola 

art. 
l Ola 

powyższym uważamy, że opiniowany przepis powinien zostać wykreślony 

z projektu. 
Zakres regulacji dotyczących przyznania Prezesowi UOKiK prawa do l Poczta Polska 
wydawania decyzji tymczasowej w toku postępowania w sprawie praktyk S.A. 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów w sytuacji, gdy zostanie 
uprawdopodobnione, że dalsze stosowanie zarzucanej praktyki może 

spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych 
interesów konsumentów nasuwa wątpliwości w następującym zakresie: 
wniesienie odwołania od decyzji tymczasowej nie wstrzymuje jej wykonania -
decyzja jest natychmiast wykonalna i nie można jej wstrzymać. 

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów (na skutek wniesionego odwołania) wymaga czasu, co - de 
facto - przyznaje Urzędowi daleko idącą swobodę bez szybkiego mechanizmu 
kontrolnego; stronie nie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 
decyzji w sprawie, co nie tylko pozbawia stronę prawa do obrony, ale także 
stanowi istotne odstępstwo od zasad postępowania przyjętych na gruncie 
k.p.a.; przesłanki warunkujące wydanie tzw. decyzji tymczasowej są bardzo 
ogólne ("poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów 
konsumentów"), co pozwala na dowolną interpretację, pozostawiając szeroki 
zakres uznania organowi administracji; to organ decyduje, jakie działania ma 
podjąć przedsiębiorca w celu zapobieżenia tym zagrożeniom; brak 
enumeratywnego określenia, do zaniechania jakich działań może zobowiązać 
w decyzji Prezes UOKiK (katalog otwarty). 
W zakresie, w jakim ogranicza się uprawnienia stron postępowania, Polska Izba 
rozwiązania takie mogą być niezgodne z Konstytucją. Szybkość postępowania Informatyki i 
nie może przysłaniać pozostałych celów postępowania oraz jego charakteru, Telekomunikacji 
który jest bardzo restrykcyjny. Z uwagi na to, że środek ten może mieć wpływ 
na zmianę praktyki przez przedsiębiorców, należy wprowadzić uprawnienie 
strony do wypowiedzenia się w tej kwestii w ramach toczącego się 

postępowania, w każdym jego stadium. 
Przepis ten jednocześnie mówi o "trudnych do usunięcia zagrożeniach", 

podczas gdy usunięciu mogą podlegać jedynie skutki. Jednocześnie Izba 

Por. pkt 1), 2), 3) 

Por. pkt 2); 4); 7) 
Nie ma podstaw do ograniczenia 
tego instrumentu wyłącznie do 
usług finansowych, bowiem 
konieczność skorzystania z niego 
może pojawić się również w innym 
sektorze. Z tego względu 

wprowadzenie ww. instrumentu 
wyłącznie wobec jednego sektora 
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92. art. 
l Ola 

postuluje ograniczenie zastosowanie tego przepisu wyłącznie do usług 
finansowych, ponieważ w tego rodzajach usług skutki nieuczciwych praktyk 
mogą być dla konsumentów szczególnie dotkliwe. Odpowiadałoby to również 
celowi nowelizacji, przedstawionemu m.in. przez Premier Ewę Kopacz, która w 
swoim wystąpieniu na jubileuszu 25-lecie UOKiK, przywoływała jedynie 
"decyzje tymczasowe zawieszające dystrybucje produktu finansowego jeszcze 
w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów 
konsumentów". W ostateczności przesłanką zastosowania przepisu powinny 
być "poważne i trudne do usunięcia skutki finansowe". Ponadto przesłanka 
uprawdopodobnienia daje bardzo dużą dowolność Prezesowi UOKiK, dlatego 
powinno pojawić się doprecyzowanie " w sposób niebudzący wątpliwości". Jak 
już zostało podkreślone, zdecydowane obawy budzi brak narzędzi 

gwarantujących ochronę praw przedsiębiorców. Dlatego też proponujemy, 
aby: określony został maksymalnie 3 miesięczny okres obowiązywania takiej 
decyzji, a ewentualne wydłużenie przez następowało na podstawie 
postanowienia SOKIK; określone zostały terminy na rozpatrzenie odwołania 
przez SOKiK. W innym przypadku postępowanie przed Prezesem UOKiK, jak 
też postępowanie odwoławcze od decyzji tymczasowej, mogą trwać latami, na 
co wskazuje dotychczasowa praktyka na gruncie postępowań 

antymonopolowych. 

byłoby nieracjonalne 
dyskryminujące. 

Istotne ryzyka naruszenia praw przedsiębiorców wynikają z regulacji Związek l Por. pkt 1), 2), 3) 
przewidzianej w dodanym art. 101a uokik. Przepis ten wprowadza możliwość Pracodawców 
wydania przez Prezesa UOKiK -jeszcze przed zakończeniem postępowania w Branży 

sprawie - decyzji zobowiązującej do zaniechania określonych działań przez Internetowej lAB 
przedsiębiorcę, co w praktyce może doprowadzić do uniemożliwienia lub Polska 
znacznego utrudnienia prowadzenia działalności gospodarczej w czasie jej 
obowiązywania. Wątpliwości budzi w szczególności brak precyzji dotyczącej 
przesłanek stosowania tego uprawnienia przez organ - mowa jedynie o 
uprawdopodobnieniu możliwości wystąpienia poważnych i trudnych do 
usunięcia zagrożeń dla zbiorowych interesów konsumentów. Pojęcia użyte w 
przedmiotowej regulacji mają więc charakter nieostry i w pełni ocenny, co 
może rodzić ryzyko nadużyć i nakładania nieproporcjonalnych obciążeń o 
nieodwracalnych skutkach na przedsiębiorców przed zbadaniem przez organ 

oraz 
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93. 

wszystkich okoliczności spawy i wydaniem decyzji kończącej postępowanie. 
Ryzyko to jest tym większe, że zgodnie z art. 101a ust. 1 uokik - po pierwsze -
wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji, po drugie zaś -
stronie nie przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, o których mowa w art. 10 
Kpa. 

art.101 l Bardzo poważne wątpliwości budzi wprowadzenie możliwości wydania przez l Konfederacja 
a Prezesa UOKiK decyzji tymczasowej w sprawach konsumenckich. Wskazać Lewiatan 

należy, że już na etapie rozważania analogicznej regulacji w odniesieniu do 
prawa konkurencji, na etapie prac w Parlamencie wskazywano, iż jest to 
instrument istotnie ingerujący w działalność gospodarczą. Nie dość, że decyzje 
tymczasowe powstrzymują przedsiębiorcę od określonego zachowywania się 
na rynku pomimo braku prawomocnego orzeczenia odnośnie kwalifikacji tego 
zachowania, ograniczają prawo do obrony przed wydaniem decyzji 
tymczasowej, to w dodatku decyzja kończąca postępowanie może stanowić, 
że wstrzymane decyzją tymczasową zachowanie przedsiębiorcy było zgodne z 
prawem. W takiej sytuacji przedsiębiorca nawet nie może skutecznie domagać 
się odszkodowania z tytułu poniesionych strat względem Skarbu Państwa. 
Wprowadzenie do ustawy decyzji tymczasowej w sprawach dotyczących 

ochrony konkurencji, uzasadniane było faktem, że analogiczna regulacja 
obowiązuje w przepisach unijnych (konieczność harmonizacji), a także tym, że 
naruszanie zakazów konkurencji porównywalne jest do popełniania 

przestępstw gospodarczych, które na długo destabilizują rynek rozumiany jako 
płaszczyzna konkurowania (gospodarowania na rynku), 
co może w konsekwencji wpływać na całą gospodarkę Państwa. W przypadku 
decyzji tymczasowych w sprawach dotyczących ochrony konsumentów 
brakuje takiego uzasadnienia. Do przestrzegania przepisów dotyczących 

ochrony konsumentów zobligowani są również mali przedsiębiorcy, którzy nie 
posiadają pozycji dominującej i nie korzystają z ogromnych zasobów 
kapitałowych. Zastosowanie wobec nich decyzji tymczasowej, może zamiast 
osiągnięcia celu pozytywnego w postaci wyeliminowania zachowań (dopiero) 
podejrzanych o nielegalne, doprowadzić do ich wyeliminowania z rynku, 
naruszając zdrową konkurencję! 

Por. pkt 1), 2), 7) 
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Niezależnie od powyższego, zakładając, że proponowana regulacja znajdzie się 
w obrocie prawnym, postulujemy: wprowadzenie maksymalnego 
(jednoznacznego - bez odwoływania się do przepisów 38 
i następne KPA) czasu trwania postępowania w sprawie zbiorowych interesów 
konsumentów, w tych przypadkach, gdy decyzja tymczasowa zostanie 
wydana; rezygnację z wyłączenia prawa strony do wyrażenia swojego 
stanowiska. Obecne brzmienie istotnie ogranicza prawo przedsiębiorcy do 
obrony. Wobec czego postuluje się zachowanie prawa przedsiębiorcy do 
zapoznania z aktami (wydaje się, że projektowane zmiany nie wyłączają tego 
prawa - kwestia ta wymaga wyjaśnienia) i wyrażenia swojego stanowiska -na 
podstawie art. 10 k.p.a. Zakaz wypowiedzenia się przez przedsiębiorcę to 
poważne ograniczenie prawa do obrony, absolutnie nieakceptowalne w 
przypadku, gdy (jak to przewiduje projekt) odwołanie nie wstrzymuje 
wykonania decyzji. Notabene art. 10 § 2 k.p.a. również przewiduje wyłączenie 
praw z art. 10 § 1 k.p.a., ale przesłanki są bardziej rygorystyczne, a odwołanie 
wstrzymuje wykonanie decyzji. Bezwzględne wprowadzenie szybkiej kontroli 
sądowej decyzji. 
Zgodnie z proponowanym brzmieniem przepisu wydanie przez Prezesa UOKiK 
decyzji tymczasowej wymaga uprawdopodobnienia, że dalsze stosowanie 
zarzucanej praktyki może spowodować poważne i trudne do usunięcia 

zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów. Proponowana regulacja 
zawiera klauzulę generalną (poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla 
zbiorowych interesów konsumentów). Należy przypuszczać, że kwalifikowanie 
określonych zachowań pod względem spełnienia przesłanek wskazanych w 
przepisie będzie w dużej mierze uznaniowe. Również z tego względu, zasadny 
jest postulat uprzedniej weryfikacji zasadności wydania decyzji tymczasowej. 
Proponujemy zatem, aby decyzja zobowiązaniowa była wydawana po 
uzyskaniu uprzedniej zgody SOKiK. 
Postulowana zmiana treści: 

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 
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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. Wydanie decyzji, o której mowa 
powyżej, wymaga zgody Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wydawanej w terminie 3 dni. 
Alternatywnie, Prezes Urzędu mógłby wydawać decyzję tymczasową, a 
przedsiębiorcy służyłby od niej sprzeciw, wnoszony do SOKiK i niweczący 
skutki tej decyzji. SOKiK zaś rozpoznawałby sprzeciw w przyśpieszonym trybie i 
albo udzielałby zabezpieczenia (postanowienie natychmiast wykonalne), albo 
odmawiałby jego udzielenia. Można by więc wprowadzić . mechanizm 
zatwierdzania przedmiotowej decyzji przez SOKiK, przykładowo w trybie 
analogicznym jak w przypadku postępowania zabezpieczającego, 

uregulowanego w kodeksie postępowania cywilnego. Wniesienie odwołania 
od decyzji tymczasowej powinno skutkować wstrzymaniem wykonalności 

przedmiotowej decyzji. Innym alternatywnym jest odwołanie, wstrzymujące 
wykonanie decyzji tymczasowej, z krótkim ustawowym terminem jego 
rozpoznania przez sąd. Można też rozważyć kontrolę sądową ex ante. 
Projektowany przepis przyznaje zbyt daleko idące uprawnienia Prezesowi Związek Firm 
Urzędu. Dzięki niemu można zablokować możliwość prowadzenia działalności Doradztwa 
gospodarczej przez przedsiębiorcę na bliżej nieokreślony czas, z rygorem Finansowego 
natychmiastowej wykonalności, bez prawa uprzedniego wysłuchania 

przedsiębiorcy przez Prezesa Urzędu. Postępowanie w sprawie o uznanie 
postanowień wzorca za niedozwolone powinno trwać, zgodnie z 
projektowanym art. 99e u.o.k.i.k., 4-5 miesięcy. W praktyce gospodarczej jest 
to bardzo długi okres, przez który przedsiębiorca nie ma możliwości 

prowadzenia działalności i normalnej obsługi klientów. Związek dostrzega 
chęć ochrony konsumentów, jednakże nie powinno się to odbywać aż tak 
dużym kosztem przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie ma możliwości 

wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego, a wniesione 
odwołanie (brak uregulowania trybu odwołania, w tym terminu jego 
rozpoznania) nie wstrzymuje wykonania decyzji, która może zostać 

przedłużona. W opinii Związku jest to zbyt daleko idące i zbyt jednostronne 

Por. pkt 1), 2) 
Od decyzji tymczasowej przysługuje 
odwołanie do SOKiKu, zatem nie ma 
podstaw do twierdzenia, że jest to 
narzędzie pozbawione zewnętrznej 
kontroli. 
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narzędzie Prezesa Urzędu, pozbawione zewnętrznej kontroli, co może 

naruszyć zaufanie przedsiębiorcy do państwa oraz naruszyć wspomnianą 

wyżej konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej. 
Wątpliwości może rodzić propozycja przyznania Prezesowi UOKiK uprawnienia l Polska Izba 
do wydawania w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających Ubezpieczeń 

zbiorowe interesy konsumentów (przed jego .zakończeniem) - decyzji 
tymczasowej - zobowiązującej przedsiębiorcę na rynku usług finansowych do 
zaniechania określonych działań w celu zapobieżenia uprawdopodobnionym 
zagrożeniom dla konsumentów. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje 
wykonania decyzji, stronie nie przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, co nie jest zgodne 
z art. 10 kpa. 
Uprawnienie do dyskrecjonalnego wydawania przez Prezesa UOKiK decyzji 
zobowiązującej przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań 

(niezdefiniowanych), przykładowo zakaz reklamowania, sprzedaży 

określonych produktów ubezpieczeniowych - przed zakończeniem 

postępowania w sprawie uznania danej praktyki za naruszającą zbiorowe 
interesy konsumentów, generować będzie wyjątkowo uciążliwe i trudne do 
oszacowania ryzyko strat związane z koniecznością niezwłocznego 

zaprzestania sprzedaży, wycofania z dystrybucji określonych produktów 
ubezpieczeniowych. Potencjalne zmaterializowanie się ryzyka w tej postaci 
wpłynie niekorzystnie na kondycję finansową zakładu ubezpieczeń, a w 
skrajnej postaci może spowodować utratę możliwości wykonywania 
działalności ubezpieczeniowej (zgodnie z metodyką działania wymaganą 

dyrektywą Solvency 11 i implementowana w ustawie o działalności 

ubezpieczeniowej). 
Z uwagi na instrukcyjne terminy zakończenia postępowania w sprawach 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów instytucja decyzji 
tymczasowej może umożliwić Prezesowi UOKiK wydłużanie postępowania, co 
nie tylko może naruszać zasadę szybkości postępowania, narażać 

przedsiębiorcę na obciążenie go większymi karami finansowymi, a także zwrot 
potencjalnych korzyści (z uwagi na okres stosowania praktyki); 
Możliwość przesądzenia jeszcze na etapie postępowania o 

Por. pkt 1), 2), 8) 
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prawdopodobieństwie stosowania praktyki (Prezes UOKiK musi jedynie 
uprawdopodobnić, że dalsze stosowanie zarzucanej praktyki może 

spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych 
interesów konsumentów) przy jednoczesnym wyłączeniu stosowania zasady 
wysłuchania stron, o której mowa w art. 10 ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego) daje Prezesowi UOKiK prawo do dowolnego kształtowania 
postępowania dowodowego bez jakiejkolwiek kontroli na tym etapie przez 
stronę postępowania. 

Przyjęta konstrukcja, zgodnie z którą przesłanką wydania decyzji tymczasowej 
(która co do swojej opresyjności jest niemal tożsama z decyzją końcową) ma 
stanowić jedynie uprawdopodobnienie a nie udowodnienie, że dalsze 
stosowanie zarzucanej przedsiębiorcy praktyki może spowodować poważne i 
trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów- jest 
bardzo niekorzystna dla przedsiębiorców. Tym bardziej, że przed wydaniem 
decyzji tymczasowej przedsiębiorca ma zostać pozbawiony prawa 
wynikającego z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, według 
którego organ administracji publicznej jest obowiązany, przed wydaniem 
decyzji, umożliwić stronie wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wyłączenie w postępowaniu przed 
Prezesem UOKiK naczelnych zasad postępowania administracyjnego, tj. 
"zasady czynnego udziału stron w postępowaniu" i "zasady wysłuchania 
strony", obejmujących swym zakresem prawo strony do obrony swych racji 
może stanowić naruszenie podstawowych praw przysługujących podmiotom 
prywatnym w postępowaniu przed organami administracji. 
Brak w Projekcie regulacji dotyczącej możliwości domagania się przez 
przedsiębiorcę odszkodowania w przypadku poniesienia przez niego szkody w 
związku z wydaniem przez Prezesa UOKiK niezasadnej decyzji tymczasowej. 
Możliwa jest sytuacja, w której dalsze postępowanie przed prezesem UOKiK 
(lub następnie dalej przed sądem) nie potwierdzi, że przedsiębiorca stosował 
praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W takim przypadku 
słuszne wydaje się zapewnienie przedsiębiorcy możliwości dochodzenia 
odszkodowania za szkodę (np. w postaci korzyści utraconych przez ukaranego 
decyzją tymczasową przedsiębiorcę, wynikających z faktu zobowiązania go 
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przez Prezesa UOKiK do zaniechania emisji np. zupełnie legalnej reklamy). W 
tym przypadku, przedsiębiorca nie może oprzeć roszczenia o odszkodowanie 
przeciwko Skarbowi Państwa na przepisie art. 417 Kodeksu cywilnego. 
Przesłanką odpowiedzialności Skarbu Państwa zgodnie z tym przepisem jest 
bowiem "niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu 
władzy publicznej". Natomiast wprowadzony w Projekcie przepis art. 101a 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi podstawę prawną 
wydawania decyzji tymczasowych, wykluczając tym samym możliwość 

powoływania się przez poszkodowanego przedsiębiorcę na treść art. 417 
Kodeksu cywilnego w celu dochodzenia należnego mu odszkodowania. 

Przyznanie Prezesowi UOKiK uprawnienia do wydawania tzw. decyzji Komisja l Por. pkt 1), 2), 4), 6), 7) 
tymczasowych należy ocenić za bardzo daleko idące. Możliwość tak dużej Konkurencji ICC 
ingerencji Prezesa UOKiK w działania przedsiębiorcy nie została Polska 
zrównoważona przyznaniem przedsiębiorcy uprawnień do przeciwdziałania 
takiej decyzji. Nie jest wystarczające, dla zabezpieczenia interesów 
przedsiębiorcy postanowienie, iż w przypadku wydania decyzji tymczasowej 
nie stosuje się art. 106 ust. 1 pkt 4 dotyczącego nałożenia na przedsiębiorcę 
kary pieniężnej. W wyniku postępowania może się bowiem okazać, iż dana 
praktyka przedsiębiorcy nie zostanie uznana za naruszenie zbiorowych 
interesów konsumentów. W celu zapewnienia ochrony praw przedsiębiorcy, 
w którego działalność Prezes UOKiK będzie mógł ingerować przed wydaniem 
ostatecznej decyzji w danej sprawie, konieczne jest wprowadzenie 
następujących modyfikacji do proponowanego brzmienia przepisu: 
Określenie w sposób jednoznaczny i bezwzględny maksymalnego czasu, na 
jaki decyzja tymczasowa może zostać wydana (na wzór powoływanego w 
załączniku do Oceny Skutków Regulacji rozwiązania brytyjskiego, gdzie zakaz 
sprzedaży produktu ze względu na duże ryzyko dla konsumentów, bez 
wcześniejszej konsultacji z przedsiębiorcą, może zostać wprowadzony na nie 
dłużej niż 12 miesięcy); Wprowadzenie konsultacji z przedsiębiorcą przed 
wydaniem decyzji tymczasowej (zgodnie z informacjami w załączniku do 
Oceny Skutków Regulacji takie rozwiązanie również jest stosowane w Wielkiej 
Brytanii - całkowity zakaz sprzedaży produktu ze względu na duże ryzyko dla 
konsumentów jest możliwy jedynie po przeprowadzeniu konsultacji z 
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przedsiębiorcą); Przyznanie przedsiębiorcy prawa do wypowiedzenia się co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań na podstawie art. 
10 Kodeksu postępowania administracyjnego; Zapewnienie szybkiej sądowej 
kontroli decyzji tymczasowej. 

Ponadto należy wskazać, iż na podstawie art. 73a Ustawy Prezes UOKiK został 
już uprawniony do upublicznienia informacji o praktyce, co do której istnieje 
szczególnie uzasadnione podejrzenie, iż narusza zbiorowe interesy 
konsumentów. Uprawnienie to pozwala Prezesowi UOKiK na ostrzeżenie 
konsumentów i jest rozwiązaniem wystarczającym w celu zapobieżenia 
niekorzystnym skutkom danej praktyki przed wydaniem ostatecznej decyzji w 
sprawie. W celu zapewnienia spójności przepisów Ustawy należałoby 
dodatkowo wyjaśnić wzajemną relację art. 101a oraz 73a Ustawy. Konieczne 
jest wyjaśnienie, czy użycie odmiennych określeń w tych artykułach było 
celowe i jaka jest wzajemna relacja sytuacji, o których w nich mowa. 

Możliwość wydania decyzji tymczasowej przez Prezesa Urzędu w kwestii Polska 
zaniechania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów po ich Organizacja 
uprawdopodobnieniu oraz po spełnieniu przesłanki w postaci możliwości Handlu i 
poważnego i trudnego do usunięcia naruszenia tych interesów musi budzić Dystrybucji 
wątpliwości w zakresie ochrony praw przedsiębiorców w kontekście: Brak 
obiektywnych przesłanek dla wydania decyzji tymczasowej umożliwia 
stosowanie decyzji w sposób arbitralny; Skutków ekonomicznych i 
wizerunkowych takiej decyzji dla przedsiębiorców - bardzo poważne 

• , konsekwencje dla prowadzenia działalności gospodarczej; Możliwości 
odniesienia przez taką decyzję skutków odwrotnych od zamierzonych przez 
Urząd w szczególności zachwiania konkurencją na danym rynku; Skutkami 
takiej decyzji w· kontekście podważenia oceny danych działań na dalszym 
etapie postępowania i możliwością żądania zadośćuczynienia za poniesione 
przez przedsiębiorcę szkody w wyniku podjęcia takiej decyzji od Skarbu 
Państwa. W związku z powyższym proponujemy rezygnację z konstrukcji 
decyzji tymczasowej, a jeżeli nie jest to możliwe wprowadzenie następujących 
zmian do niej: Niezbędne jest wprowadzenie szybkiej kontroli sądowej w 
zakresie decyzji. Możliwość zajęcia stanowiska przedsiębiorcy przed 
wydaniem decyzji tymczasowej. 

Por. pkt 1), 2), 3), 7) 
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Odnośnie do tzw. postępowania w sprawie wydania decyzji tymczasowej l Związek Firm 
Związek zauważa, iż projektodawca postuluje możliwość pozbawienia Pożyczkowych 

przedsiębiorcy prawa udziału w postępowaniu, w którym jest on stroną. 

Ponadto, projektodawca postuluje również, aby decyzje wydawane w tym 
trybie były niezaskarżalne. W praktyce oznacza to zatem przyznanie Prezesowi 
UOKiK możliwości wydania decyzji z pogwałceniem podstawowych zasad 
polskiego systemu prawa oraz standardów stanowiących jednocześnie zasady 
konstytucyjne - jak np. zasada trójpodziału władzy, prawo do obrony lub 
prawo do bezstronnego, niezawisłego i dwuinstancyjnego sądu - bowiem 
projektowane rozwiązania przyznają Prezesowi UOKiK kompetencje właściwe 
władzy sądowniczej. W ocenie Związku postulowane przez projektodawcę cele 
Projektu nie uzasadniają tak daleko idących rozwiązań, które w swojej istocie 
mogą stanowić zaprzeczenie fundamentalnej zasady państwa prawa. W 
przypadku jedn!3k podtrzymania postulatów sprzecznych z normami 
konstytucyjnymi, zasadną wydaje się również zmiana Konstytucji RP, której 
obecna treść nie przewiduje stosowania rozwiązań zaproponowanych w 
Projekcie. W kontekście tzw. decyzji tymczasowych warto zwrócić uwagę na 
postulowane przyznanie Prezesowi UOKiK kompetencji do nadawania takim 
decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności. Należy podkreślić, że 
warunkiem wykonalności decyzji administracyjnej albo jej ostateczność albo 
prawomocność, natomiast odstępstwa od tej zasady muszą mieć charakter 
absolutnie wyjątkowy. Z treści Projektu nie wynika jednak, 
aby przepisy dotyczące natychmiastowej wykonalności spełniały powyższe 
wymogi, wobec czego zasadną jest obawa, iż mogą stanowić zagrożenie dla 
przedsiębiorców i być nadużywane przez Prezesa UOKiK, stając się tym samym 
narzędziem arbitralnego wpływania na praktykę gospodarczą 

przedsiębiorców. Z tego też względu zasadnym jest doprecyzowanie 
przesłanek wydania decyzji tymczasowej oraz zapewnienie przedsiębiorcy 

możliwości zainicjowania szybkiej i efektywnej kontroli sądowej obejmującej 
badanie zaistnienia tych przesłanek. Pominięcie na etapie kontroli uprawnień 
przedsiębiorcy do złożenia odwołania może narazić Skarb Państwa na 
znaczące koszty, w następstwie szkód spowodowanych przez niezasadne 
decyzje administracyjne, uchylone następnie przez sąd. Warto sięgnąć tutaj do 

Por. pkt 2), 3), 7) 

Od decyzji tymczasowej przysługuje 
odwołanie do SOKiKu, zatem nie ma 
podstaw do twierdzenia, że jest to 
narzędzie niezaskarżalne. 
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99. art. 
l Ola 

doświadczeń praktyki postępowania administracyjnego w ramach kontroli 
skarbowej, gdzie wielokrotnie wydawane pochopne lub niezasadne decyzje 
administracyjne, przyczyniły się do strat, a nawet upadłości rzeszy 
przedsiębiorców, którzy następnie skutecznie dochodzili odszkodowań od 
Skarbu Państwa. Zatwierdzanie decyzji tymczasowej Prezesa UOKiK przez sąd i 
uszanowanie prawa podmiotu kontrolowanego do wyrażenia protestu, 
ograniczyłoby skalę tego ryzyka i jego negatywne konsekwencje. 

Wprowadzenie tej instytucji wzbudziło wiele kontrowersji członków SPK. l SPK 
Przyznanie tej kompetencji Prezesowi UOKiK stanowiłoby zbyt daleko idącą 
ingerencją w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
podważałoby zasadę proporcjonalności i zasadę zaufania obywateli do 
państwa. Przedstawiamy, główne zidentyfikowane przez nas zagrożenia. Ich 
analiza prowadzi do wniosku, że instytucja decyzji tymczasowej nie powinna 
być wprowadzana do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Przedmiot decyzji tymczasowej - W decyzji Prezes UOKiK może zobowiązać 
przedsiębiorcę "do zaniechania określonych działań" w celu zapobieżenia 

poważnym i trudnym do usunięcia zagrożeniom dla zbiorowych interesów 
konsumentów. Zakres uprawnień Prezesa UOKiK jest, zgodnie z 
uzasadnieniem do Projektu, wzorowany na rozwiązaniach obowiązujących 

obecnie w postępowaniach w sprawie praktyk ograniczających konkurencję 
(tj. art. 89 uOKiK). Skutki decyzji tymczasowej np. w przedmiocie zawieszenia 
dystrybucji produktu, niezweryfikowanej w toku postępowania sądowego, 
mogą mieć daleko idące konsekwencje dla podmiotów w postaci znacznych 
strat finansowych, reputacyjnych, jak również w postaci zmniejszenia 
zatrudnienia. W zakresie instytucji finansowych może to oznaczać zwiększenie 
zapotrzebowania kapitałowego przez te podmioty, czy też konieczność 

zwiększenia ich rezerw. W przypadku, gdyby taka tymczasowa decyzja okazała 
się następnie niezasadna i została uchylona przez sąd, mogłoby to skutkować 
roszczeniami odszkodowawczymi tych podmiotów wobec Skarbu Państwa, 
których dochodzenie jest jednak w praktyce ograniczone. Ponadto, pośrednio 
efekty takich działań mogliby odczuć konsumenci, wobec konieczności 

pokrycia podwyższonych kosztów nabywanych produktów, czy usług. 
Zgodnie z prezentacją "Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i 

Por. pkt 1), 2), 4), 6), 7), 8) 
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konsumentów. Aspekty konsumenckie" decyzja tymczasowa może 

przykładowo zobowiązywać przedsiębiorcę do wstrzymania emisji reklamy 

wprowadzającej w błąd, wstrzymania dystrybucji produktu, zmiany sposobu 

dystrybucji produktu (np. nieoferowanie produktu za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość). W naszej ocenie skutki wydania decyzji 

tymczasowej w sprawach naruszenia ZIK mogą być dalej idące niż w sprawach 

praktyk ograniczających konkurencję. Przykładowo, w dotychczasowej 
praktyce, Prezes UOKiK wydawał na podstawie art. 89 uOKiK decyzje 

zobowiązujące do zaniechania pobierania określonej wysokości opłat za 

połączenia telefoniczne (DOK-127/2005) lub sprzedaży dziennika na terenie 

jednego województwa po cenie niższej niż wskazana w decyzji (RKT-3/2006). 

Działania te miały jedynie na celu zmianę określonych parametrów 

funkcjonowania przedsiębiorcy i nie skutkowały zakazaniem dystrybucji 

produktów (tj. pozbawienia przedsiębiorcy jednego z obszarów prowadzenia 

działalności). Na taką możliwość w przypadku postępowań w sprawie ZIK 
wyraźnie wskazuje Prezes UOKiK. 

Naruszenie zasady proporcjonalności przy decyzji tymczasowej w sprawach 
naruszających ZIK -W ocenie SPK przyznanie Prezesowi UOKiK kompetencji do 
wydawania decyzji tymczasowych stanowiłoby nadmierną i nieproporcjonalną 
ingerencję w wynikającą z art. 20 i 22 Konstytucji swobodę prowadzenia 
działalności gospodarczej, która stanowi zarówno zasadę ustrojową jak i 
prawo podmiotowe przysługujące podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą (wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2004 r., K 33/03). 
Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie wskazywał, że "przesłanka 

"konieczności ograniczenia w demokratycznym państwie", sformułowana w 

art. 31 ust. 3, stanowi w pewnym sensie odpowiednik wypowiadanych w 
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego postulatów kształtujących treść 

zasady proporcjonalności. Z jednej strony stawia ona przed prawodawcą 

każdorazowo wymóg stwierdzenia rzeczywistej potrzeby dokonania ingerencji 

w danym stanie faktycznym w zakres prawa bądź wolności jednostki. Z drugiej 

zaś winna ona być rozumiana jako wymóg stosowania takich środków 
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prawnych, które będą skuteczne, a więc rzeczywiście służące realizacji 

zamierzonych przez prawodawcę celów. Ponadto chodzi tu o środki 

niezbędne, w tym sensie, że chronić one będą określone wartości w sposób 

bądź w stopniu, który nie mógłby być osiągnięty przy zastosowaniu innych 

środków. Niezbędność to również skorzystanie ze środków jak najmniej 

uciążliwych dla podmiotów, których prawa lub wolności ulegną ograniczeniu. 

Ingerencja w sferę statusu jednostki musi więc pozostawać w racjonalnej i 

odpowiedniej proporcji do celów, których ochrona uzasadnia dokonane 

ograniczenie".(podkr. wł) (wyrok TK z dnia 11 maja 1999 r., K 13/98). 

W sprawach ochrony ZIK, Prezes UOKiK dysponuje narzędziem 

umożliwiającym podejmowanie działań prewencyjnych w toku prowadzonego 

postępowania tj. ostrzeżeniami publicznymi. Instytucja ta została 

wprowadzona nowelizacją uOKiK, która weszła w życie 18 stycznia 2015 r. 

Prezes UOKiK jest uprawniony do podawania do publicznej wiadomości, w 

tym na stronie internetowej UOKiK, zgromadzonych w toku postępowania 

informacji o stosowaniu praktyki naruszającej ZIK, w sytuacji, gdy może ona 

spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu 

konsumentów oraz o jej prawdopodobnych skutkach. 

Biorąc pod uwagę, że instytucja ostrzeżeń publicznych została wprowadzona 

zaledwie niecałe S miesięcy temu, zasadne jest pytanie, czy przyznawanie 
Prezesowi UOKiK nowej, jeszcze dalej ingerującej w swobodę prowadzenia 

działalności gospodarczej kompetencji, w sytuacji, gdy już obecnie dysponuje 

narzędziami umożliwiającymi szybkie reagowanie jest rzeczywiście konieczne. 

Jak się wydaje, wprowadzenie kolejnego, znacznie dalej idącego, jeżeli chodzi 

o prawa i obowiązki przedsiębiorców, środka w sytuacji, gdy dostępne 

instrumentarium nie jest przez Prezesa UOKiK wykorzystywane (tym bardziej, 

że w praktyce nie została zbadana jego skuteczność) jest nieuzasadnione. 

Ponadto może wystąpić sytuacja zwiększonej surowości procesu stosowania 
prawa w sytuacji, w której w danej procedurze wobec jednego przedsiębiorcy 

zostanie zastosowane ostrzeżenie publicznego oraz wydana decyzja 
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tymczasowa. 

Przesłanki umożliwiające wydanie decyzji tymczasowej nie są bardziej 

skonkretyzowane niż przesłanki umożliwiające zastosowanie ostrzeżenia 

publicznego. Zgodnie z art. 73a uOKiK, Prezes UOKiK może zastosować 

ostrzeżenie publiczne, gdy istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie 

praktyki, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla 

szerokiego kręgu konsumentów, podczas, gdy dla wydania decyzji 

tymczasowej wymagane jest uprawdopodobnienie poważnych i trudnych do 

usunięcia zagrożeń. Użycie tak pojemnego i nieostrego pojęcia może 

powodować dużą dyskrecjonalność Prezesa UOKiK w stosowaniu 

zaproponowanego instrumentu. Natomiast po stronie przedsiębiorców 

wywoła dużą niepewność prawną, co do okoliczności, w których Prezes UOKiK 

będzie mógł wydać decyzję o wstrzymaniu dystrybucji produktu. Zatem w 

ocenie SPK wprowadzenie uprawnienia do wydawania decyzji tymczasowej 

może prowadzić do naruszenia zasady zaufania obywateli do państwa. 

Tryb wydania decyzji tymczasowej - Również tryb wydawania decyzji 
tymczasowej, w ocenie SPK może rodzić poważne wątpliwości co do 
standardów prowadzenia postępowania oraz gwarancji proceduralnych 
przedsiębiorców. Pragniemy wskazać, że decyzja tymczasowa może zostać 
wydana bez wysłuchania strony postępowania (co nie jest przewidziane przez 
art. 73a uOKiK). W naszej ocenie, pozbawienie strony prawa do 
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań, w sposób automatyczny (tj. w każdym przypadku, gdy zostanie 
uprawdopodobnione, że dalsze stosowanie zarzucanej praktyki może 

spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych 
interesów konsumentów) jest sprzeczne z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ("kpa"). W myśl tego 
przepisu, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom 
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 
umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. 
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Proponowana regulacja wyłącza w większym zakresie prawo do czynnego 

udziału strony w każdym stadium postępowania niż kodeks postępowania 

administracyjnego. Zgodnie z art.lO § 2 kpa "Organy administracji publicznej 

mogą odstąpić od zasady określonej w § l tylko w przypadkach, gdy 

załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla 

życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną 

szkodę materialną." Możliwość wydania decyzji, bez uzyskania stanowiska 
przedsiębiorcy mającego pełną wiedzę o oferowanym produkcie jest w ocenie 

SPK nadmiernie rygorystyczne dla przedsiębiorcy, a zarazem zwiększa ryzyko 

wydania niezasadnej decyzji przez Prezesa UOKIK. Ryzyko naruszeń 

podstawowej zasady procedury administracyjnej budzi wątpliwości na gruncie 
art. 45 Konstytucji oraz art. 6 ust. l Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności. 

Czas obowiązywania decyzji tymczasowej- W Projekcie wskazano, że w decyzji 
Prezesa UOKiK określa czas jej obowiązywania, ale "nie dłużej niż do czasu 
wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie". Ponadto wprowadzono 
możliwość przedłużenia jej obowiązywania. Zgodnie z art. 104 uOKIK, 
postępowanie w sprawie praktyk naruszających ZIK powinno być zakończone 
w terminie 4 miesięcy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później 
niż w terminie S miesięcy. W praktyce jednak postępowania trwają nawet 12 
miesięcy, w szczególności w sprawach produktów finansowych. Biorąc pod 
uwagę praktykę w zakresie czasu prowadzenia postępowania przez Prezesa 
UOKiK, przedsiębiorca przez wiele miesięcy będzie zmuszony do zaprzestania 
np. wprowadzania określonego produktu do obrotu lub niestosowania 
określonej klauzuli wyłącznie w oparciu o decyzje tymczasową. Sytuacja ta 
będzie ograniczać praw przedsiębiorców i zwiększać ryzyko wystąpienia 

niekorzystnych i być może trudnych do usunięcia konsekwencji po stronie 
przedsiębiorcy (np. utrata pozycji rynkowej wskutek zobowiązania do 
zaniechania emisji reklamy). 
Zasada demokratycznego państwa prawa - Proponowana regulacja 
pozostawia wątpliwości, czy spełnione zostały wymagania wynikające z 
konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego zakładającej, że 
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ustawodawca powinien zapewnić: Wprowadzenie mechanizmu skutecznej 
ochrony interesów przedsiębiorcy w ramach postępowań regulujących 

działanie Prezesa UOKiK; Obowiązywanie sprawiedliwych i równych dla każdej 
jednostki procedur oraz nakaz gwarancji procesowych. 
Kontrola sądowa decyzji tymczasowej - Nie została zapewniona ścieżka 
szybszej kontroli sądowej decyzji tymczasowej, co już było krytykowane na 
gruncie art. 89 uOKiK. Przykładowo, D. Miąsik na gruncie art. 89 uOKiK 
wskazał: "mankamentem obowiązującego rozwiązania jest brak przepisów 
szczególnych dotyczących szybkiego rozpoznania odwołania od takiej decyzji, 
na analogicznych zasadach jak w przypadku zabezpieczenia powództwa w 
postępowaniu cywilnym". 
Obecnie, na gruncie uOKiK funkcjonują już mechanizmy umożliwiające 

prowadzenie sprawnej kontroli instancyjnej, przykładowo art. 105m uOKiK, 

zgodnie z którym sąd ochrony konkurencji i konsumentów ("SOKiK") 

rozpoznaje zażalenie podmiotu, którego prawa zostały naruszone w toku 

kontroli w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Prezesa UOKiK. 

Brak odpowiedniej wiedzy specjalistycznej organu - Zgodnie z Projektem 
Prezes UOKiK byłby uprawniony do wydania decyzji tymczasowej we wszelkich 
praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów ("nie tylko w 
stosunku do niewłaściwie oferowanych usług finansowych"). 
W ocenie SPK, Prezes UOKiK posiada unikatową wiedzę i doświadczenie w 

zakresie ochrony praw konsumentów, jednakże ze względu na wielość oraz 

specyfikę produktów konsumenckich, Prezes UOKiK nie posiada 

wyspecjalizowanej wiedzy w obszarze wszystkich produktów konsumenckich. 

Tymczasem, ocena naruszeń praw konsumentów często zależy od znajomości 

charakterystyki danego sektora i danego produktu konsumenckiego, dotyczy 
to zwłaszcza sektorów regulowanych takich jak sektor instytucji finansowych. 

Wydawanie decyzji tymczasowej, w toku postępowania, bez konieczności 

przeprowadzenia postępowania dowodowego przez organ 

niewyspecjalizowany w sektorze określonych produktów w praktyce 

oznaczałoby, że Prezes UOKiK uprawniony jest do sprawowania nadzoru nad 
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działalnością wszystkich przedsiębiorców, nawet podlegających ustawom 

szczególnym. W ocenie SPK, Prezes UOKiK, w zakresie w jakim zamierza wydać 

decyzję tymczasową w odniesieniu do produktów podlegających specyficznym 

regulacjom powinien być zobligowany do konsultacji z organem 

wyspecjalizowanym w nadzorze nad danymi produktami. 

W obecnym stanie prawnym można odnaleźć przykłady wydawania przez 

organy administracji decyzji ograniczających lub wstrzymujących obrót 

produktów, w sytuacji gdy występuje poważne zagrożenie w związku z 

oferowanymi produktami. Np. zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, "w przypadku uzasadnionego 

podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi (podkr. wł) 

państwowy inspektor sanitarny wstrzymuje, w drodze decyzji, jego 

wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazuje wycofanie produktu z 

obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań jego 

bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy". Inny przykład to art. 121a 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, zgodnie z którym "w 

razie uzasadnionego podejrzenia, że stosowanie produktu leczniczego 

wywołuje ciężkie niepożądane działanie, zmieniające stosunek korzyści do 
ryzyka (podkr. wł), Główny Inspektor Farmaceutyczny, na wniosek Prezesa 

Urzędu, wydaje decyzję o czasowym zakazie wprowadzania tego produktu do 

obrotu, o wstrzymaniu obrotu tym produktem lub o wycofaniu tego produktu 

z obrotu". 

Jednakże, podkreślić należy, że decyzje te są wydawane przez podmioty 

wyspecjalizowane w danym obszarze, posiadające wiedzę w zakresie specyfiki 

danych produktów i wprowadzania ich na rynek. Posiadana wiedza i 

kompetencje w danym obszarze przez te organy minimalizują popełnienie 

błędu i wydanie ww. decyzji w sytuacji, gdy brak jest wyraźnych podstaw do 

ich wydania. Ponadto, zestawienie proponowanego brzmienia art. 101a uOKiK 

z wybranymi kompetencjami organów do wstrzymania wprowadzania 

produktów do obrotu, wskazuje, że przytoczone kompetencje nadzorcze 
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wyspecjalizowanych organów oparte są na ostrych kryteriach, stwarzając 

większą pewność prawną dla przedsiębiorców. Wskazane regulacje, 

przewidują niższy luz decyzyjny dla organów administracji, a tym samym 

wyższy standard ochrony praw przedsiębiorców (zwłaszcza w zakresie 

pewności prawnej). 

Ponadto w praktyce mogłoby dochodzić do kolizji kompetencji 

wyspecjalizowanych organów uprawnionych do wydania decyzji o 

wstrzymaniu obrotu danym produktem z analizowaną nową kompetencją 

Prezesa UOKiK. Uzasadnienie Projektu pomija tę kwestię. 

Np. analiza przepisów Projektu prowadzi do wniosku, iż Prezes UOKiK mógłby 

częściowo również wykonywać kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego. 

Prezes UOKiK nie jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie nadzoru nad 

rynkiem finansowym, co może z jednej strony prowadzić do braku spójności 

między stanowiskiem Prezesa UOKiK a stanowiskiem Komisji Nadzoru 

Finansowego, a z drugiej do niewłaściwej oceny działań podmiotów rynku 

usług finansowego wynikających z niezrozumienia specyfiki ich działalności. 

Warto wskazać, iż w czerwcu 2014 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 1518/14 (w 

pierwszej instancji XVII AmC 2/14) Przewodniczący Komisji Nadzoru 

Finansowego po raz pierwszy brał udział w postępowaniu sądowym w roli 

prokuratora. W zgłoszeniu wstąpienia do postępowania wskazywał, że 

skutkiem ustaleń SOKiK mogłoby być doprowadzenie do konkluzji o całkowitej 

nieważności umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym. Potencjalnym efektem takich ustaleń mogłoby być zachwianie 

pewności na rynku ubezpieczeniowym i podważenie zaufania klientów oraz 

potencjalnych klientów. W piśmie dodano również, że konsekwencje wyroku 

stanowią zagrożenie dla celów nadzoru nad rynkiem finansowym, a ustalenia 

sądu mogłyby wpłynąć negatywnie na społeczne postrzeganie rynku 

ubezpieczeniowego. Pokazuje to i potwierdza, że kwestia legalności działań 

podmiotów rynków finansowych powinna być w pierwszej mierze domeną 
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100. 1 art. 
101a 

Komisji Nadzoru Finansowego. 

Dochodzenie potencjalnej szkody - Wprowadzenie projektowanej instytucji 
powinno być powiązane z ustanowieniem szczególnej dochodzenia 
odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z obowiązywaniem 

uchylonej decyzji tymczasowej. 
Regulacja art. 417 kodeksu cywilnego nie gwarantuje przedsiębiorcom 

realnych możliwości dochodzenia takich odszkodowań z uwagi na sposób 

zdefiniowania w tym przepisie przesłanek odpowiedzialności. 

Postulat niedodawania przedmiotowego przepisu ze względu na: a) jego l Związek Banków 
niejednoznaczność, w tym kontekście w szczególności należy zwrócić uwagę Polskich 
na aspekt "uprawdopodobnienia, że dalsze stosowanie zarzucanej praktyki 
może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia zbiorowych 
interesów konsumentów" - uprawdopodobnienie jest skutkiem czynności 

podejmowanych przed sądami, natomiast w projektowanym przepisie- będzie 

skutkiem uznania organu, który wydaje decyzję, b) niespójność z przepisem 
art. 736 § 3 k.p.c., który mówi o tym, że zabezpieczenie nie może obciążać 
obowiązanego ponad miarę. Instytucja przewidziana w projektowanym 
przepisie zbliżona jest de facto do instytucji zabezpieczenia i może stanowić 
narzędzie do np. natychmiastowego zaprzestania oferowania produktu, c) 
pozbawienie przedsiębiorcy prawa do kontroli instancyjnej decyzji. 
W przypadku, gdyby po.stulat usunięcia przepisu okazał się bezskuteczny, 
pragniemy podkreślić, że wątpliwości budzi rozwiązanie w zakresie wydania w 
toku postępowania decyzji, która zobowiązuje do zaniechania praktyki, co do 
której jeszcze nie zostało stwierdzone, czy dana praktyka jest praktyką 
naruszającą zbiorowe interesy konsumentów (innymi słowy przed 
ukończeniem postępowania, dochodzi do przesądzenia, że dane zachowanie, 
nosi znamiona praktyki, bez względu na wynik postępowania), co więcej z 
zastrzeżeniem niestosowania art. 10 k.p.a. Wskazane rozwiązanie legislacyjne 
jest niespójne z kodeksowymi przepisami, bowiem to art. 10 § 2 k.p.a. 
stanowi, kiedy art. 10 § 1 k.p.a. (zasady czynnego udziału strony) się nie 
stosuje. Zasada czynnego udziału stron, jak się wskazuje, ma rangę zasady 

Por. pkt. n 2L 3) 

Od decyzji tymczasowej przysługuje 
odwołanie do SOKiKu, zatem nie ma 
podstaw do twierdzenia, że jest to 
narzędzie pozbawione kontroli 
instancyjnej. 
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konstytucyjnej (B. Adamiak, Komentarz do art. 10 [w:] Kodeks ... , Legalis). 
Wszelkie ograniczenia powinny zatem być dokonywane zgodnie z art. 31 ust. 3 
Konstytucji. Ponadto, uprawdopodobnienie oraz inne przesłanki wydania 
takiej decyzji stanowią zwroty niedcokreślone i nie mogą być interpretowane 
rozszerzająco. Powstawienie zbyt dużej swobody w interpretowaniu przepisu 
stanowiłoby przyznanie Prezesowi Urzędu kompetencji do uchylania norm 
konstytucyjnych. Sugerowane byłoby rozważenie kształtu tego przepisu pod 
kątem zgodności z normami konstytucyjnymi. 
Projekt przewiduje, że w przypadku postępowań w sprawach praktyk, Konfederacja l Por. pkt 1), 3L 8) 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK będzie miał Przedsiębiorstw 

prawo wydawać w trakcie postępowania decyzje zobowiązujące Finansowych w 
przedsiębiorcę do określonego działania lub zaniechania (decyzje Polsce 
tymczasowe). W praktyce nowe kompetencje w postaci uprawnienia do 
podejmowania takiej decyzji daje Prezesowi UOKiK np. możliwość 

zablokowania promocji lub sprzedaży określonych produktów i usług, w 
szczególności innowacyjnych, tworzących przewagę konkurencyjną nad 
pozostałymi uczestnikami rynku. Istnieje więc ryzyko spowodowania u 
przedsiębiorcy przez taką decyzję bezpośrednich, poważnych strat 
finansowych. Jednocześnie brak szczególnej regulacji dotyczącej 

odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa (za działania UOKiK) w 
przypadku gdy wydana decyzja tymczasowa okazałaby się finalnie. -jednak -
nieuzasadniona merytorycznie. Na marginesie wskazać należy, że wydanie 
decyzji tymczasowej o określonej treści będzie - w sposób naturalny - może 
zwiększać presję ze strony osób, które ją przygotowywały merytorycznie do 
utrzymania stanowiska zawartego w takiej decyzji, nawet w przypadku 
zaistnienia wątpliwości co do jej zasadności. Dochodzenie odszkodowania na 
zasadach ogólnych jest - co wiadomo z analizy i wniosków odnoszących się do 
praktyki sądowej - całkowicie nieefektywne ze wzglądu na przewlekłość 

postępowania. Należy też zwrócić uwagę, że ocenny charakter przesłanek 
stanowiących podstawę do wydania decyzji tymczasowej tworzy poważne 
ryzyko arbitralności tak wydawanych decyzji. 

Projekt dodatkowo zaostrza rygoryzm wskazanych rozwiązań poprzez l Polska Izba l Por. pkt !L 2), 3L 
przyjęcie koncepcji decyzji tymczasowych. W pierwszej kolejności PIKE pragnie Komunikacji 
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104. l art. 
101a 
ust. 1 

zwrócić uwagę na wątpliwości, które rodzi projektowany przepis art. 101a 1 Elektronicznej 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 1 pkt 15 Projektu). Po 
pierwsze postanowienie to - bez żadnych dalszych kryteriów -posługuje się 
wyłącznie koniecznością "uprawdopodobnienia" wystąpienia ryzyk. Nie jest 
więc niezbędne, by prawdopodobieństwo to było znaczne. Po drugie 
warunkiem wydania decyzji tymczasowej jest fakt, iż dalsze stosowanie 
zarzuconej praktyki może spowodować poważne i trudne do usunięcia 

zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów. Nie jest więc nawet 
niezbędne, by faktycznie stosowanie praktyki mogło z istotnym 
prawdopodobieństwem spowodować określone szkody w interesie 
konsumentów, lecz nawet wystarczy, że zagrozi ich powstaniu! Po trzecie 
zakres uznania decyzyjnego, w szczególności wobec braku wstrzymania 
wykonania decyzji w przypadku wniesienia odwołania, jest w opinii PIKE 
nadmiernie szeroki. Po czwarte niedopuszczalne jest wręcz wyłączenie jednej 
z podstawowych zasad postępowania administracyjnego tj. zasady czynnego 
udziału strony w postępowaniu. Co prawda art. 10 § 2 KPA przewiduje 
możliwość odstąpienia od tej zasady przez organy administracji publicznej, 
jednakże tylko w sprawach niecierpiących zwłoki ze względu na 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą 
niepowetowaną szkodę materialną. W niniejszym przypadku żadne z takich 
kryteriów nie zostało ustanowione. 
Przedsiębiorca przed wydaniem decyzji, o której mowa w tym przepisie, l Business Centre 
powinien mieć prawo do wglądu w akta postępowania oraz przedstawienia Club 
swojego stanowiska w sprawie. O wykonalności decyzji, o której mowa w tym 
przepisie, powinien zdecydować wyłącznie sąd. 
Jesteśmy przeciwko dodawaniu tego postanowienia do ustawy ze względu na: jego l Pracodawcy RP 
niejednoznaczność; niespójność z przepisem art. 736 § 3 k.p.c., który mówi o tym, 
że zabezpieczenie nie może obciążać obowiązanego ponad miarę. Instytucja 
przewidziana w projektowanym przepisie zbliżona jest de facto do instytucji 
zabezpieczenia i może stanowić narzędzie do np. natychmiastowego zaprzestania 
oferowania produktu; pozbawienie przedsiębiorcy prawa do kontroli instancyjnej 
decyzji. 
Należy podkreślić, że wątpliwości budzi rozwiązanie w zakresie wydania w toku 

Por. pkt 2) 

Por. pkt 1) i 2). Należy zauważyć, iż 

regulacja ta jest wzorowana na 
obecnie obowiązującej decyzji 
tymczasowej z art. 89 uokik 
wydawanej w toku postępowań 

antymonopolowych, która również 

posługuje się pojęciem 

"uprawdopodobnienia" oraz 
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postępowania decyzji, która zobowiązuje do zaniechania praktyki, co do której 
jeszcze nie zostało stwierdzone, czy dana praktyka jest praktyką naruszającą 

zbiorowe interesy konsumentów, co więcej z zastrzeżeniem niestosowania art. 10 
k.p.a. Wskazane rozwiązanie legislacyjne jest niespójne z kodeksowymi przepisami, 
bowiem to art. 10 § 2 k.p.a. stanowi kiedy art. 10 § 1 k.p.a. (zasady czynnego 
udziału strony) się nie stosuje. Zasada czynnego udziału stron, jak się wskazuje, ma 
rangę zasady konstytucyjnej, Wszelkie ograniczenia powinny zatem być dokonywane 
zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ponadto, uprawdopodobnienie oraz inne 
przesłanki wydania takiej decyzji stanowią zwroty niedcokreślone i nie mogą być 
interpretowane rozszerzające. Powstawienie zbyt dużej swobody w interpretowaniu 
przepisu stanowiłoby przyznanie Prezesowi Urzędu kompetencji do uchylania norm 
konstytucyjnych. 

Ustawa powinna określać konkretny, maksymalny czas obowiązywania 

decyzji, o której mowa w art. 101a ust. 1, np. nie dłużej niż 3 miesiące. 
Business Centre 
Club 

Trudności interpretacyjne może powodować sformułowanie "poważne i trudne l Federacja 
do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów". Zasadne Konsumentów 
wydaje się użycie liczby pojedynczej słowa "zagrożenie", tak aby wyeliminować 
ewentualne próby podważania przez przedsiębiorcę decyzji Prezesa UOKiK 
dotyczącej takiej praktyki przedsiębiorcy, która wywołuje tylko jedno zagrożenie 
dla zbiorowych interesów konsumentów. Dodatkowo warte rozważenia jest 

zastosowanie w sformułowaniu "poważne i trudne" spójnika "lub" zamiast "i", 
tak aby decyzja Prezesa UOKiK mogła zostać wydana także w sytuacji, gdy 
"zachowanie przedsiębiorcy powoduje poważne lub trudne dla usunięcia 

zagrożenie dla zbiorowych interesów konsumentów". 

Zastosowanie w tym przypadku alternatywy zamiast koniunkcji ma ogromne 

znaczenie praktyczne w stosowaniu tego przepisu. Prezes UOKiK, aby wydać decyzję 
tymczasową, nie będzie musiał uprawdopodabniać, że praktyka stosowana przez 

przedsiębiorcę może powodować zarówno poważne, jak i trudne do usunięcia 

zagrożenie. Tym bardziej, że często wykazanie tej drugiej przesłanki, ze względu 

na konieczność oceny stanu zagrożenia i jak się wydaje uzasadnienia tej 

oceny, może być wyjątkowo utrudnione. 

zawiera analogiczne wyłączenia. 

Por. pkt 4) 

Por. pkt 1). Należy zauważyć, iż 

regulacja ta jest wzorowana na 
obecnie obowiązującej decyzji 
tymczasowej z art. 89 uokik 
wydawanej w toku postępowań 

antymonopolowych, która również 

posługuje się pojęciem "poważnych 

i trudnych do usunięcia zagrożeń". 
W art. 89 uokik pojęcia te występują 

łącznie, przy użyciu spójnika "i". 
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Wśród proponowanych w projekcie środków zwłaszcza decyzja tymczasowa Krajowa Rada 
stanowi instrument prawny, który w bardzo dużym stopniu ingeruje w Radców 
swobodę działalności gospodarczej. Prawnych 
Kwestią dyskusyjną pozostaje umieszczenie w projektowanym art. 101 a ust. 1 
in fine zapisu przewidującego wyłączenie prawa strony do wypowiedzenia się 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Przy przyjęciu niniejszego rozwiązania rozważać można byłoby również 

stworzenie skutecznych mechanizmów ochrony praw przedsiębiorców. 
Możliwe byłoby bowiem wprowadzenie mechanizmu zatwierdzania przez Sąd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK), przykładowo w trybie 
analogicznym jak w przypadku postępowania zabezpieczającego, 

uregulowanego w Kodeksie postępowania cywilnego. Wówczas, od decyzji 
tymczasowej, przedsiębiorcy służyłby sprzeciw (odwołanie), wnoszony do 
SOKiK i niweczący skutki tej decyzji. SOKiK rozpoznawałby sprzeciw w 
przyśpieszonym trybie i albo udzielałby zabezpieczenia, albo odmawiałby jego 

udzielenia. 
Sprzeciwiamy się wprowadzeniu przepisu w brzmieniu jak powyżej. W naszej l Izba Domów 
ocenie wprowadzenie możliwości wydawania przez Prezesa UOKiK decyzji Maklerskich 
tymczasowych jeszcze przed zakończeniem postępowania, a już 
zobowiązujących do zaniechania określonych działań godzi w konstytucyjne 
prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy. 
Zwracamy również uwagę, że taki zapis pozostawia po stronie Prezesa Urzędu 
zbyt duży luz decyzyjny i arbitralność, co może doprowadzić do wydawania 
decyzji cechujących się uznaniowością. Ustawodawca w projektowanej 
ustawie nie definiuje pojęć typu: w uzasadnionym przypadku, w wyniku 
podejrzenia itp. co rodzi ryzyko nadużyć ze strony Urzędu w stosunku do 

przedsiębiorców. 
Nieuregulowana pozostaje również w naszej opinii kwestia odpowiedzialności 
Urzędu za ewentualne straty finansowe spowodowane w wyniku wydania 
decyzji tymczasowej o zaniechaniu określonych działań, która w następstwie 
dalszego postępowania okaże się nieuzasadniona. 

Przedawnienie (ziki) 

Por. pkt 2), pkt 7) 

Por. pkt 1), 3), 8) 

l 
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Podsumowanie: 

1) Wydłużenie terminu przedawnienia w postępowaniach w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nie znajduje 

uzasadnienia - w ocenie UOKiK przedmiotowa uwaga nie zasługuje na uwzględnienie. Wydłużenie terminu przedawnienia argumentowane jest 

przez UOKiK zwiększeniem poziomu ochrony konsumentów przed praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów. W ocenie UOKiK w 

aktualnie obowiązującym terminie przedawnienia bezprawna praktyka przedsiębiorcy (lub jej skutki) mogą się nie ujawnić, co może powodować 

brak możliwości podjęcia przez Prezesa UOKiK postępowania administracyjnego, w efekcie którego organ stwierdzając zaniechanie stosowania 

praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów może nakazać przedsiębiorcy usunięcie trwających skutków naruszenia (bezpośrednie 

przełożenie na zwiększenie poziomu ochrony konsumentów). 

2) Stosowanie wydłużonego terminu przedawnienia w stosunku do nowej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów od daty wejścia 

w życie nowelizacji - uwaga nieuwzględniona. Art. 105 określa termin rozpoczęcia biegu przedawnienia na koniec roku kalendarzowego (roku w 

którym zaprzestano stosowania praktyki). Nie ma uzasadnienia dla odstępstwa od tej reguły dla nowej praktyki. W przypadku nowej praktyki 
postępowania będą wszczynane w stosunku zachowań przedsiębiorcy zaistniałych, stosowanych lub zaniechanych po dniu wejścia w życie 

nowelizacji, tym bardziej niezasadne jest ustalenie terminu początkowego przedawnienia na dzień wejścia w życie nowelizacji. 

109. art. 
105 

110. art. 
105 

111. art. 
105 

112. 1 art. 
105 

Nie znajduje uzasadnienia 3 letni okres przedawnienia w sprawach praktyk l Business Centre l Por. pkt 1) 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. BCC postuluje utrzymanie Club 

obecnych zapisów ustawy. 

Negatywnie opiniujemy wprowadzenie 3- letniego okresu przedawnienia w l Krajowa Izba l Por. pkt 1) 
sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Gospodarcza 

Postulujemy zatem pozostawienie przepisu w obecnym brzmieniu. 
Postuluje się zachowanie obecnego stanu prawnego, stanowiącego iż okres l Związek Firm l Por. pkt 1) 2) 
przedawnienia w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy Pożyczkowych 

konsumentów wynosi 1 rok. Ponadto w ocenie Związku wymaga 
doprecyzowania, że omawiany okres przedawnienia - w odniesieniu do 
wprowadzanych nowelizacją nowej praktyki naruszającej zbiorowy interes 
konsumentów biegnie od dnia wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji, 
bowiem w przedstawionej do konsultacji wersji Projektu takiego zapisu 
brakuje. 

Postulat usunięcia zmiany art. 105 u.o.k.k. z Projektu. Uzasadnienie postulatu l Związek Banków l Por. pkt 1) 
znajduje się przy uwagach do art. 99f u.o.k.k. (Wydłużenie okresu z 6 miesięcy Polskich 
do 3 lat nie daje szans innym przedsiębiorcom do zmiany swoich umów po 
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wydaniu decyzji przeciwko innemu przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, mimo 
zaprzestania stosowania niedozwolonych postanowień będzie obarczony 
ryzykiem przez dłuższy okres czasu niż było to do tej pory, skutek uchwalenia 
art. 99f w proponowanym brzmieniu można przyrównać do usankcjonowania 
działania prawa wstecz (skutek lex retro non agit). Niekiedy abuzywność 
postanowień umownych nie jest oczywista i zostaje stwierdzona przy 
zastosowaniu określonej wykładni, podczas gdy inni przedsiębiorcy mogli 
stosować inną wykładnię. Należałoby zostawić przedsiębiorcom szansę na 
dostosowanie się do nowej praktyki, a nie represjonować za wzorce, których 
już nie stosują w obrocie, a co do których nie mieli świadomości, że organ 
orzekający może uznać dane postanowienie za niedozwolone. Wykładnia 

umów konsumenckich również ewoluuje w czasie i przedsiębiorcy dostosowują 
swoje umowy wraz z rozwojem orzecznictwa w tym zakresie. Należy uznać, że 
wydłużenie wskazanego okresu wykracza poza cel tego przepisu i nie jest 
proporcjonalne. Brak objaśnienia, jaki interes uzasadniałby tak znaczne 
wydłużenie terminu. Brak również objaśnienia co na gruncie nowelizacji będzie 
rozumiane w praktyce pod terminem "zaprzestanie stosowania" - czy chodzi o 
zmiany wzorców na przyszłość od momentu wydania decyzji, czy o wszystkie 
wzorce stosowane w obrocie z konsumentami.) Brak uzasadnienia do tak 
znacznego wydłużenia terminu. W przypadku przychylenia się do postulatów 
rezygnacji z dodania ort. 99f oraz zmiany ort. 105 u.o.k.k. koniecznym 
usunięcie wart. 76 u.o.k.k. (ort. 1 pkt 13 Projektu) odwołań do ort. 99f oraz 

105 u.o.k.k.). 

Tajemniczy klient 

Podsumowanie: 
l) UOKiK w wyniku tej zmiany zostanie wyposażony w uprawnienia o charakterze operacyjnym, przysługujące organom powołanym do ścigania 

przestępstw. Konieczność uzupełnienia tej regulacji o wymóg uzyskania zgody sądu na przeprowadzenie proponowanych w projektowanym 

przepisie czynności - uwaga uwzględniona - warunkiem koniecznym dla zastosowania art. 1051a będzie zgoda sądu ochrony konkurencji i 

konsumentów. Należy podkreślić, że na gruncie obecnych przepisów pracownicy UOKiK nie mają uprawnień do wykonywania czynności o 

charakterze operacyjnym, które zasadniczo należą do organów powołanych do ścigania przestępstw. Nie jest także intencją projektodawców 
wyposażenie Prezesa UOKiK lub upoważnionych przez niego pracowników w tego typu uprawnienia. Projektowany instrument nie ma charakteru 
"prowokacji" -jego celem nie jest doprowadzenie do naruszenia przepisów przez przedsiębiorcę, w stosunku do którego stosowany będzie 
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wprowadzany środek albo sprowokowanie innego zachowania, które będzie miało znaczenie dla przyszłego lub toczącego się postępowania 

przeciwko temu przedsiębiorcy. Celem projektowanego art. 10Sia jest natomiast skontrolowanie sposobu proponowania nabycia towaru lub 

usługi. W tym kontekście jest to instytucja podobna do stosowanego przez Inspekcję Handlową zakupu kontrolnego- art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy 

o Inspekcji Handlowej uprawnia inspektora do sprawdzenia rzetelności obsługi poprzez dokonanie zakupu produktu lub usługi. Projektowany 

instrument różni się jednak od zakupu kontrolnego przypisanego do kompetencji IH tym, że kontrolujący będzie mógł jedynie podjąć czynności 

zmierzające do zakupu towaru, a nie dokonać zakupu. Instytucja "tajemniczego klienta" stosowana jest przez organy ochrony praw konsumentów 

w części państw członkowskich UE (Belgia, Holandia, Włochy), stanowi ona odpowiedź na postulaty zgłaszane przez instytucje stojące na straży 

ochrony praw konsumentów oraz przez środowiska eksperckie z zakresu prawa konsumenckiego dotyczące konieczności poszukiwania nowych 

środków służących skutecznemu egzekwowaniu przepisów chroniących konsumentów przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez 

przedsiębiorców. 

2) Powinna być wyłączona odpowiedzialność za uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie czynności, o których mowa wart. lOSia -

projekt nie przewiduje odpowiedzialności kontrolowanego za uniemożliwianie lub utrudnianie czynności, o których mowa wart. 1051a. Obowiązki 

kontrolowanego określone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów powinny być realizowane od momentu uzyskania przez 

kontrolowanego wiedzy o przeprowadzanej kontroli, czyli zasadniczo od momentu okazania legitymacji oraz doręczenia upoważnienia, o których 

mowa w art. 10Sia ust. 2, lub nawet w okresie bezpośrednio ten moment poprzedzającym. Należy bowiem pamiętać, że Prezes UOKiK może 

nałożyć na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów karę na przedsiębiorcę, osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w 

skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub na osobę upoważnioną przez kontrolowanego na podstawie art. lOSa ust. 6 ww. ustawy za 

uniemożliwienie lub utrudnienie rozpoczęcia lub przeprowadzenia kontroli. 

3) Pozyskany w wyniku zakupu kontrolowanego dowód będzie dotyczyć indywidualnego przypadku, nie będzie wystarczający do wszczęcia 

postępowania w sprawie naruszenia zik - zgadzając się ze stanowiskiem, że dowód pozyskany w wyniku zastosowania art. lOSia może nie być 

wystarczający do wszczęcia postępowania lub wydania decyzji w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, należy zauważyć, że 

Prezes UOKiK na podstawie przepisów kpa jest zobowiązany do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Dowód zebrany w związku z zastosowaniem art. lOSia będzie zasadniczo jednym z dowodów (nie 

jedynym) na wykazanie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Należy także zwrócić uwagę, że wszczynając 

postępowanie w którym zastosowany będzie projektowany środek, Prezes UOKiK najczęściej będzie dysponować już pewnymi sygnałami ze strony 

konsumentów wskazującymi na istnienie zakazanej praktyki. Zastosowanie art. 1051a służyć będzie w takim przypadku potwierdzeniu 

przekazywanych sygnałów lub posiadanych informacji. Poza tym instrument ten będzie mógł być wykorzystany przez Prezesa UOKiK równocześnie 

w np. kilku miejscach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. 

4) Zasadne jest dcokreślenie charakteru spraw, w których zastosowany będzie projektowany instrument poprzez dodanie zwrotu "w szczególnie 

108 



uzasadnionych przypadkach" - zawarcie takiego doprecyzowania nie jest konieczne, szczególnie w sytuacji kiedy to sąd będzie oceniać zasadność 
zastosowania środka, o którym mowa wart. 1051a. 

5) Projektowany przepis będzie sprzeczny z rozdziałem S. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - projektowany przepis art. lOSia ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów będzie przepisem szczególnym w stosunku do odpowiednich uregulowań zawartych w ustawie o 
swobodzie działalności gospodarczej 

113. 1 art. 
1051a 

Wydaje się, że utrwalanie przebiegu czynności za pomocą urządzeń J Poczta Polska 
rejestrujących obraz lub dźwięk bez informowania kontrolowanego, czy też S.A. 
dokonywania zakupu kontrolowanego poprzez tzw. "tajemniczego klienta" 

Por. pkt 1) 

114. 

115. 

116. 

art. 
1051a 

art. 
1051a 

art. 
105la 

mają charakter operacyjny i jako takie mogą przysługiwać wyłącznie organom 
powołanym do ścigania przestępstw. Jeśli wprowadzenie tego przepisu jest 
szcze~ólnie uzasadnione, to jego brzmienie powinno zawierać regulację 

dotyczącą uzyskania uprzedniej zgody Sądu na przeprowadzenie tego rodzaju 
czynności - co byłoby spójne z obecnie obowiązującym przepisem art. 105n 
uokik. 

Wprowadzenie nowej instytucji tzw. "tajemniczego klienta" rodzi realne l Krajowa Izba 
zagrożenie wejścia kontrolujących, upoważnionych do wykonania czynności Gospodarcza 
kontrolnych w zakres czynności i kompetencji przewidzianych dla innych służb 
(np. Policji). 

Taka propozycja zakupu kontrolowanego budzi wiele zastrzeżeń, gdyż są to Pafska Izba 
daleko posunięte uprawnienia prokuratorskie. Jeżeli miałoby to być Informatyki i 
wprowadzone, konieczny byłoby uprzednie zezwolenie SOKiK i precyzyjne Telekomunikacji 
określenie charakteru czynności i uzależnienie zgody od wykazania przez 
Prezesa UOKiK, że w inny sposób nie można uzyskać informacji o praktyce. 
Brak również informacji, na jakim etapie postępowania może mieć miejsce 

zakup kontrolowany. 

Wprowadzenie do przepisów uokik nowej instytucji tzw. "tajemniczego Związek 

klienta" rodzi w obecnym kształcie szereg wątpliwości interpretacyjnych oraz Pracodawców 
może prowadzić do istotnych naruszeń interesów przedsiębiorców Branży 

działających w branży internetowej. W tym zakresie należy wskazać w Internetowej lAB 
szczególności, że: Pafska 

Por. pkt 1) 

Por. pkt l) 

Wprowadzana instytucja będzie 

mogła być stosowana na każdym 

etapie postępowania, w praktyce 
wykorzystywana będzie we 
wczesnym etapie postępowania 

wyjaśniającego. 

Por. pkt l) i 4) 
Doprecyzowanie sformułowania 

"czynności zmierzające do zakupu 
towaru" - Celem projektowanego 
art. lOSia jest skontrolowanie 
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Cel stosowania projektowanej instytucji - która stanowi istotną ingerencję w 
prawa przedsiębiorcy, dokonywaną bez jego wiedzy- został określony bardzo 
ogólnie (jako "uzyskanie informacji mogących stanowić dowód w sprawie"). 
Takie brzmienie regulacji powoduje, że skorzystanie z tego uprawnienia przez 
organ będzie właściwie nieograniczone - nawet bowiem, gdy żadne 

obiektywne przesłanki nie wskazują, że dochodzi do naruszeń praw 
konsumentów, organ będzie mógł korzystać z instytucji "tajemniczego 
klienta". Należy wskazać, że pod względem celowościowym regulacja ta jest w 
pewnym stopniu zbieżna z instytucją "zakupu kontrolowanego" przewidzianą 
m.in. w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Zastosowanie "zakupu 
kontrolowanego" wymaga jednak spełnienia szeregu przesłanek - w tym w 
szczególności może być stosowana wyłącznie w celu sprawdzenia uzyskanych 
wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie. Ma to na celu 
ograniczenie ingerencji podmiotów publicznych w sferę prywatną jednostki. 
Brak jakichkolwiek ograniczeń stosowania instytucji przewidzianej wart. lOSia 
ust. l uokik należy więc ocenić negatywnie, ponieważ może prowadzić do 
ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej. 
Nie jest przy tym jasne, jakiego rodzaju działania mogą zostać podjęte przez 
kontrolującego w oparciu o art. lOSia ust. l. Sformułowanie "czynności 
zmierzające do zakupu towaru" jest bowiem nieostre, i nie sposób ustalić 

zakresu uprawnień organu w tym zakresie. Może to prowadzić do 
podejmowania, w celu zdobycia określonych informacji, działań 

wykraczających poza czynności standardowo zmierzające do zawarcia umowy 
z konsumentem. 
Brak także w ustawie definicji legalnej "towaru", co może prowadzić do 
dodatkowych wątpliwości, jaki zakres przedmiotowy ma komentowana 
regulacja. 
Na marginesie należy wskazać, że Projektodawca posłużył się w ust. 2 
pojęciem "przedsiębiorca", a nie jak w pozostałych przepisach tej regulacji -
"kontrolowany". Nie wiadomo, czy zabieg ten jest celowy, czy jest wynikiem 
omyłki redakcyjnej. 

Ryzyko naruszenie interesów przedsiębiorców związane jest także z regulacją 
przewidzianą wart. 10Sia ust. 3. Zgodnie z tym przepisem przebieg czynności, 

sposobu proponowania nabycia 
towaru lub usługi. Podjęcie 

określonych czynności będzie 

uzależnione od okoliczności 

konkretnego przypadku i charakteru 
zarzucanego naruszenia. 
Brak definicji legalnej "towaru" -
uwaga niezasadna z uwagi na treść 
art. 4 pkt 7 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów. 
Zmiana w art. lOSia ust. 2 -
"kontrolowany 
"przedsiębiorca" 

uwzględniona 

zamiast 
uwaga 
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117. 1 art. 
10Sia 

o których mowa w ust. 1 przepisu, może być - w uzasadnionych przypadkach -
utrwalany przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez 
informowania kontrolowanego. Sformutowanie to nie jest jednoznaczne, nie 
wiadomo bowiem, w jaki sposób oraz przez kogo dokonywana miałaby być 
ocena, czy dany przypadek jest uzasadniony. 
Ust. 3 nie zawiera także informacji, jak długo należy przechowywać nośniki 
danych, na których zarejestrowano przebieg kontroli i w jakim trybie powinny 
one ulegać zniszczeniu. 
Nie jest również jasna relacja art. 10Sia ust. 3 zd. 3 oraz ust. 2 in fine. Zgodnie 
bowiem z ust. 3 poinformowanie kontrolowanego o przebiegu czynności, o 
których mowa w ust. 1, nastąpi niezwłocznie po dokonaniu czynności, o 
których mowa w zdaniu 1. Należy przypuszczać, że działania kontrolne 
(poszczególne czynności), o których mowa w ust. 1 mogą być rozciągnięte w 
czasie (tj. mogą składać się na nie wielokrotne przypadki kontaktu z 
kontrolowanym - np. kilka rozmów telefonicznych wykonanych w pewnych 
odstępach czasu). Jeżeli któraś z tych rozmów została utrwalona w trybie ust. 
3, konieczne będzie niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie po dokonaniu 
tej czynności (tj. jak się więc wydaje po dokonaniu czynności utrwalenia 
konkretnej rozmowy, a nie zakończeniu wszystkich działań zmierzających do 
dokonania zakupu -w przepisie mowa bowiem o czynności opisanej w zdaniu 
1 ust. 3, a nie czynnościach z ust. 1). W takim przypadku kontrolowany 
zostałby poinformowany o trwających czynnościach kontrolnych przez 
zakończeniem działań opisanych w ust. 1 (tj. w trakcie trwania czynności 
zmierzających do zakupu towaru). W takim przypadku instytucja 
"tajemniczego klienta" wydaje się tracić sens. 
"Zakup kontrolny" - z użycia określeń "kontrolujący", "kontrolowany" można l Konfederacja 
wnosić, że nowa instytucja ma być elementem kontroli. Jeżeli jednak Lewiatan 
kontrolowany przedsiębiorca nie jest informowany o kontroli przed 
rozpoczęciem czynności przewidzianych w nowym przepisie, to powinna być 
wyłączona odpowiedzialność za uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w 

zakresie tych czynności. 
Poddajemy też pod rozwagę dodanie na początku zdania "W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach" - pozwoli to na stosowanie zakupu 

Por. pkt 2), 3) i 4) 
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118. l art. 
105\a 

kontrolowanego w sprawach ważnych, nadto uprawnienie w tej sprawie 
powinien nadawać wyłącznie Prezes UOKiK. 
Prezes UOKiK posiada kompetencje do wszczynania w tym zakresie 
postępowania, jeżeli naruszony został interes publiczny. Stwierdzenie 
ewentualnych nieprawidłowości u przedsiębiorcy poprzez wykorzystanie 
instytucji tajemniczego klienta ma charakter jednorazowy (po dokonaniu 
zakupu, kontrolujący przyznaje, że jest w trakcie kontroli i nie może liczyć na 
to, że konkretny przedsiębiorca lub kolejny jego pracownik ponownie 
zachowa się nieprawidłowo). Wynika z tego, że dowód pozyskany w wyniku 
dokonania zakupu przez tajemniczego klienta dotyczyć będzie indywidualnego 
przypadku zadziałania pracownika przedsiębiorcy. W naszej ocenie nie będzie 
to wystarczające do wszczęcia postępowania przeciwko temu przedsiębiorcy 
pod zarzutem naruszenie "zbiorowych" interesów konsumentów, w tym 
wykazania istnienia interesu publicznego, szczególnie jeśli przedsiębiorca 

wykaże, iż procedury, które u niego obowiązują wskazują, że nieprawidłowość 
była jednorazowa i zawiniona jedynie przez pracownika. 
Przepis zawiera zbyt daleko idące uprawnienia. Czynności polegające na Związek Firm 
podszywaniu się pracownika Urzędu za potencjalnego konsumenta i Doradztwa 
potajemne dokumentowanie procesu sprzedaży na urządzeniach Finansowego 
rejestrujących obraz i dźwięk bez informowania kontrolowanego przypomina 
uprawnienia organów śledczych w przypadku chęci przyłapania przestępcy na 
gorącym uczynku a nie uprawnienia Prezesa Urzędu, który ma czuwać nad 
ochroną konkurencji i konsumenta. Nagrywanie obrazu lub dźwięku bez zgody 
osoby nagrywanej nie jest legalne i może naruszać dobra osobiste nagranych 
osób oraz ujawnić dane objęte tajemnicą bankową, ubezpieczeniową, 

skarbową, zawodową, przedsiębiorstwa, a także stanowić istotne wskazówki 
dla konkurencyjnych przedsiębiorstw co przyczyni się do naruszenia równości 
podmiotów gospodarczych na rynku i może doprowadzić do naruszenia zasad 
konkurencji. Związkowi nie jest także znany cel podejmowania aż tak daleko 
idących działań. Przecież celem nowelizacji ustawy, według założeń i 
uzasadnienia, jest zwiększenie kompetencji (a w zasadzie w ogóle przyznanie 
ich) Prezesa Urzędu w zakresie uznawania postanowień wzorca umowy za 
niedozwolony, co miałoby być uznane za praktykę naruszającą zbiorowe 

Por. pkt l) i 3) 
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119. 1 art. 
l OSia 

interesy konsumentów. Zgodnie z art. 24 ust. 3 u.o.k.i.k., nie jest zbiorowym 
interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów. 
Nagranie jednostkowego przypadku sprzedaży produktu lub usługi finansowej, 
nawet gdyby ujawniło pewne nieprawidłowości, nie może przecież przesądzić 
o fakcie stosowania przez przedsiębiorcę praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów. Każdy przypadek powinien być ustalany odrębnie, a z 
jednorazowego przykładu trudno wyciągnąć wnioski co do praktyki 
funkcjonowania przedsiębiorcy na terytorium całego kraju. W opinii Związku, 
mało precyzyjnie brzmi sformułowanie "podjęcie czynności zmierzających do 
zakupu towaru". Zgodnie z art. 72 § 2 Kodeksu cywilnego, strona, która 
rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w 
szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana do naprawienia 
szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy 
(culpa in cantrahendo). Sytuacja penalizowana w kodeksie cywilnym stanie się 
zatem kompetencją Prezesa Urzędu, co narusza spójność i pewność prawa. 
Jak w takim razie ma wyglądać odpowiedzialność kontrolującego za szkodę, o 
której mowa w powyższym przepisie? Taka forma prowokacji, którą 

przewiduje projektowany art. lOSia powinna być zastrzeżona jedynie dla służb 
specjalnych i organów ścigania w celu ochrony wyższego dobra chronionego 
postanowieniami kodeksu karnego a nie w celu sprawowania standardowego 
nadzoru nad prawami konsumenta. 
Wprowadzenie nowego rozwiązania dotyczącego instytucji "zakupu l Polska Izba 
kontrolowanego"- w celu uzyskania informacji mogących stanowiąc dowód w Ubezpieczeń 

sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów rodzi również 
określone ryzyka i wątpliwości potrzebę doprecyzowania. Zgodnie z Projektem 
kontrolujący ma prawo podjęcia czynności zmierzających do zakupu towarów. 
W uzasadnionych przypadkach przebieg czynności może być utrwalany przy 
pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez informowania 
kontrolowanego. 
Propozycja regulacji dotycząca "próby zakupu" w postępowaniu w sprawie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów może budzić 

wątpliwości związane z wykorzystaniem tego instrumentu, jako dowodu w 
sprawie jak również w związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych 

Por. pkt l) i 4) 

Zgodnie z art. 71 ust. l ustawy o 
ochronie konkurencji i 
konsumentów pracownicy Urzędu 

są obowiązani do ochrony 
informacji, o których powzięli 

wiadomość w toku postępowania 
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120. 1 art. 
1051a 

121. 1 art. 
1051a 

122. l art. 
lOS la 

osobowych oraz dóbr osobistych (przykładowo ochrona wizerunku, prawo do 
prywatności). 

Projektowane rozwiązanie należy uznać za daleko idące i w dużym stopniu Komisja 
ingerujące w działalność przedsiębiorców. Zgodnie z uzasadnieniem Konkurencji 
Nowelizacji wzorowano na instytucji zakupu kontrolowanego uregulowanego ICC Polska 
w ustawie o Inspekcji Handlowej, która przewiduje jednak, iż czynności te 
przeprowadzane są po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez wojewódzkiego 
inspektora (art. 13 ustawy o Inspekcji Handlowej). Proponowane rozwiązanie 
mające służyć uzyskaniu informacji mogących stanowić dowód w sprawie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów powinno być 

stosowane jedynie w celu weryfikacji posiadanych już w sprawie informacji. 
Ponadto w ust. 3, w którym przewidziano możliwość utrwalania czynności 
przy pomocy urządzeń rejestrujących, należałoby sprecyzować przypadki, 
kiedy będzie to dopuszczalne. 

Wprowadzenie nowej instytucji "zakupu kontrolnego", który wnosząc z Polska 
kontekstu przepisu ma być elementem kontroli. Jeżeli jednak kontrolowany Organizacja 
przedsiębiorca nie jest informowany o kontroli przed rozpoczęciem czynności Handlu i 
przewidzianych w nowym przepisie, to powinna być wyłączona Dystrybucji 
odpowiedzialność za uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie tych 
czynności. Wydaje się również zasadne dcokreślenie charakteru spraw 
poprzez dodanie zwrotu "w szczególnie uzasadnionych przypadkach", czyli 
stosowanie tego instrumentu zakupu kontrolowanego w sprawach ważnych, 
w oparciu o decyzję Prezesa UOKiK. 

Proponowana instytucja "tajemniczego klienta" stanowi istotne uprawnienie l SPK 
dochodzeniowe związane z kontrolą przedsiębiorców, które ma przyczynić się 
do zebrania kluczowych dowodów w sprawach dotyczących praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Warto zauważyć, że w 
Wielkiej Brytanii zachęca się samych przedsiębiorców, by w ramach 
wewnętrznej kontroli dokonywali takich kontrolowanych zakupów. Uważamy, 
że instytucja ta powinna być stosowana jedynie w wyjątkowych sytuacjach, w 
których nie jest możliwe uzyskanie dowodów w inny sposób. Niektórzy 

Por. pkt 1 i 4 
Projektowana treść art. 1051a ust. 2 
nawiązuje do ugruntowanej praktyki 
stosowania regulacji dotyczącej 

zakupu kontrolowanego, o którym 
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy 
o Inspekcji Handlowej. Okazanie 
legitymacji i doręczenie 

upoważnienia, o których mowa w 
art. 13 ust. 1 tej ustawy następuje 
bezpośrednio po dokonaniu zakupu 
produktu lub usługi. Tylko w ten 
sposób możliwe jest zapewnienie 
skuteczności tego instrumentu. 
Por. pkt 2) i 4) 

Por. pkt 1) 
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123. 

124. 

125. 

art. 
l OSia 

art. 
lOS la 
ust. 1 

art. 
l OSia 

ust. l 

członkowie uważają nawet, że podjęcie czynności zmierzających do zakupu 
towaru powinno każdorazowo być uzależnione od uzyskania przez Prezesa 
UOKiK zgody SOKiK. Niewątpliwie uprawnieniem, które szczególnie ingeruje w 
prawa przedsiębiorców jest uprawnienie do utrwalenia przebiegu czynności 
bez uprzedniego informowania o tym kontrolowanego przedsiębiorcy. 

Przesłanka dopuszczalności utrwalenia jest określona jedynie klauzulą 

generalną "w uzasadnionych okolicznościach". Uważamy jednakże, że 

możliwość utrwalania powinna być każdorazowo uzależniona od uprzedniego 
uzyskania przez Prezesa UOKiK zgody SOKiK. Postulujemy zatem 
wprowadzenie systemu kontroli ex ante w tej kwestii. 
Projektowany przepis należy uznać za sprzeczny z rozdziałem S. ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej, określającym zasady kontroli 
przedsiębiorców przeprowadzane przez organy administracji publicznej, w 
szczególności z art. 79a stanowiącym, że czynności kontrolne mogą być 
wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu 
przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej 
upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne 
przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. 

Zastosowanie instytucji tzw. "tajemniczego klienta" jest możliwe bez 
wcześniejszego wszczęcia postępowania oraz uzyskania informacji przez 
Prezesa UOKiK o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniach danego 
przedsiębiorcy. Przed wyrażeniem "w celu uzyskania informacji" należy dodać: 
"po wszczęciu postępowania wyjaśniającego, w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia, że doszło do praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów". 
Przepis nie określa jakichkolwiek kryteriów podjęcia opisanej działalności 

kontrolnej. Niejasne jest w szczególności, czy uprawnienie to przysługuje 

zarówno przed, jak i po wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia 
stosowania niedozwolonej klauzuli umownej. Niczym nieograniczone 
stosowanie "prowokacji" przez pracowników Prezesa UOKiK, w szczególności 
w przypadku braku podejrzeń stosowania niedozwolonych klauzul, jest w 
opinii PIKE absolutnie niedopuszczalne, stanowiąc rażące przekroczenie 

Związek Banków 
Polskich 

Business Centre 
Club 

Polska Izba 
Komunikacji 
Elektronicznej 

Por. pkt 5) 

Por. pkt 3) i 4) 

Por. pkt l) i 4) 
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126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

art. 
1051a 
ust. 3 

art. 
1051a i 
art. 
105n 

art. 
1051a 

art. 
1051a 

art. 
1051a 

zakresu kompetencji niezbędnych organowi władzy publicznej do 
wykonywania powierzonych mu obowiązków. 

Możliwość utrwalania przebiegu czynności za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz lub dźwięk bez informowania kontrolowanego, powinna być możliwa 

jedynie za zgodą sądu. BCC postuluje przed wyrażeniem: "w uzasadnionych 
przypadkach przebieg czynności" dodać: "po uzyskaniu przez Prezesa UOKiK 
zgody sądu w formie postanowienia". 

Już obecnie obowiązujące przepisy zapewniają Prezesowi UOKiK możliwość 

zebrania całego materiału dowodowego. W sytuacji natomiast, gdy "słowo 
przedsiębiorcy jest przeciwstawiane słowu konsumenta" (str. l akapit 2 
uzasadnienia) należy ocenić te dowody stosownie do treści art. 80 kpa, nie zaś 
prowadzić przeszukanie u przedsiębiorcy. 

Wątpliwości budzi dodanie do ustawy art. 1051a, który wprowadza zupełnie 
nową instytucję tzw. "zakupu kontrolowanego" w postępowaniu 
administracyjnym. Wprowadzenie możliwości podjęcia czynności 

zmierzających do zakupu towaru w toku kontroli rodzi niebezpieczeństwo, iż 
urzędnicy UOKIK upoważnieni do czynności kontrolnych czy innych czynności 
operacyjnych, będą wchodzić w zakres kompetencji przewidzianych np. dla 
Policji, CBA czy CBŚ. 

Poważne zastrzeżenia budzi wprowadzenie do ustawy zezwolenia na działania 
podejmowane przez tzw. tajemniczego klienta. Instytucja ta może prowadzić 
do nadużywania uprawnień (np. uzyskania od przedsiębiorcy wzorca umowy 
stosowanego w obrocie z klientami z pominięciem otrzymanej jednocześnie 
informacji o prawie konsumenta do indywidualnego ustalania poszczególnych 
postanowień). 

Projektowany przepis należy uznać za sprzeczny z rozdziałem 5, ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej, określającym zasady kontroli 

Business Centre 
Club 

Business Centre 
Club 

Krajowa Rada 
Notarialna 

Polska Federacja 
Rynku 
Nieruchomości 

Pracodawcy RP 

Por. pkt l) i 4) 

Proponowany przepis będzie 

dodatkowym środkiem służącym 

zebraniu w sposób wyczerpujący 

materiału dowodowego, jego 
wprowadzenie jest niezbędne dla 
wzmocnienia skuteczności systemu 
eliminowania z rynku praktyk 
naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów 

Por. pkt l) 

Instrument ten będzie stosowany w 
sprawach praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów, a 
nie w postępowaniach w sprawach 
o uznanie postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone 

Por. pkt 5) 
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ust. l l przedsiębiorców przeprowadzane przez organy administracji publicznej, w 
szczególności z art. 79a stanowiącym, że czynności kontrolne mogą być 
wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu 
przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej 
upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne 

przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. 

131. l Art. 
l OSia 

Jesteśmy przeciwni wprowadzeniu instytucji tzw. "tajemniczego klienta" jlzba Domów 
przewidzianej w wyżej cytowanym przepisie. W naszej ocenie możliwość Maklerskich 
utrwalania przebiegu czynności przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz 
lub dźwięk bez informowania kontrolowanego jest zbyt daleko idącym 
uprawnieniem, które narusza dobra osobiste obywateli, które powinny być 
chronione. Prawdopodobnie żadna ustawa nie daje takich uprawnień 
żadnemu organowi, bez uzyskania uprzedniej zgody sądu. Warto zauważyć, że 
nawet w postępowaniu karnym policja l prokurator musi mieć zgodę sądu 

(art. 237, 241 k.p.k.). 

Jednocześnie należy podkreślić, że dotychczasowe brzmienie przepisów 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nakłada na kontrolującego tj. 
osobę działającą z upoważnienia Prezesa Urzędu obowiązek poinformowania 
kontrolowanego tj. przedsiębiorcy o utrwalaniu przebiegu kontroli za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. 

Art. 105b ust. 4 W uzasadnionych przypadkach przebieg kontroli lub 
poszczególne czynności w jej toku, po uprzednim poinformowaniu 
kontrolowanego, mogą być utrwalane przy pomocy urządzeń rejestrujących 
obraz lub dźwięk. 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. 

W naszej ocenie wprowadzenie instytucji tzw. tajemniczego klienta będzie 

Por. pkt 1) 
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Przeszukanie 
Podsumowanie: 

wiązało się z koniecznością szczegółowego uregulowania wielu innych 
aspektów związanych z nowym uprawnieniem Prezesa Urzędu, a mianowicie 
należy uwzględnić wiele prawnych aspektów, zaczynając od ochrony danych 
osobowych i generalnie dóbr osobistych (ochrona wizerunku czy prawa do 
prywatności), po wypracowane w orzecznictwie i doktrynie na gruncie 
procedury cywilnej pojęcia dowodu sprzecznego z prawem. 

Co istotne rejestracja np. rozmowy telefonicznej jest zgodna z prawem i 
zasadami etyki, jeżeli jej uczestnicy wyrażają na nią zgodę. Sposób użyskania 
zgody nie wymaga specjalnej formy. 

l) Brak uzasadnienia dla przeszukania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; nieproporcjonalny instrument; 

instrument zależny od uznania organu - po pierwsze należy podkreślić, że do 18 stycznia 2015 r. Prezes UOKiK miał możliwość prowadzenia 

przeszukań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a zatem proponowana zmiana nie ma na celu wprowadzenia 

nowego instrumentu, a jedynie przywrócenie uprawnienia, które posiadał wcześniej Prezes UOKiK. Doświadczenia zebrane przez Urząd w 

ostatnim okresie związane m.in. z problemu tzw. missellingu i utrudnionym pozyskaniem materiału dowodowego w takich sprawach sprawiają, iż 

zasadne jest przywrócenie możliwości skorzystania z narzędzia jakim jest przeszukanie również na gruncie spraw praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów. Nie można przy tym się zgodzić z argumentami niektórych uczestników konsultacji, że inne instrumenty, takie jak 

możliwość przesłuchania świadków/pokrzywdzonych, czy możliwość żądania przekazania informacji na podstawie art. 50 uokik są wystarczające, 

aby Prezes UOKiK mógł pozyskać dowody, umożliwiające wykazanie praktyki i wydanie decyzji. Należy bowiem wskazać, że przedsiębiorcy 

wiedząc, że w sytuacji udowodnienia przez Prezesa UOKiK praktyki grozi im kara w wysokości do 10% obrotu kalkulują, że bardziej może im się 

opłacić zatajenie czy zniszczenie dowodu potwierdzającego istnienie praktyki. Należy w tym kontekście również podkreślić, że część dowodów 

stosowania praktyki jest wyłącznie w posiadaniu przedsiębiorców i ich pracowników i w sytuacji braku ich udostępnienia przez przedsiębiorcę, 

Prezes UOKiK nie będzie miał możliwości udowodnienia stosowania praktyki szkodzącej konsumentom. l tak przykładowo dowodem na 

wprowadzanie klientów w błąd mogą być materiały szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorcy wskazujące w jaki sposób powinni rozmawiać z 

klientami, czy jakie informacje przekazywać. Dowód taki mogą też stanowić np. pokazywane klientom, ale już im nie przekazywane, wykresy 

dotyczące zysków jakie osiągną decydując się na konkretny produkt inwestycyjny. Nie można również zgodzić się z uwaga prezentowaną przez 

niektórych uczestników konsultacji, że jest to instrument zależy do uznania Prezesa UOKiK. Należy bowiem podkreślić, że możliwość 

przeprowadzenia przeszukania może mieć miejsce wyłącznie na podstawie uprzedniego postanowienia sądu, w którym wyrazi on zgodę na 

przeszukanie. A zatem istnieje konieczność sądowej autoryzacji przeszukania planowanego przez Prezesa UOKiK. Warto również dodać, że 

pomimo posiadania takiego uprawnienia przed 18 stycznia 2015 r., Prezes UOKiK w sprawach dotyczących zbiorowych interesów konsumentów w 
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okresie ostatnich 3 lat ani razu nie zdecydował się na skorzystanie z tego instrumentu. 

2) Ograniczenie przeszukania tylko do postępowania właściwego - należy wskazać, że powodzenie przeszukania zależy w znacznej mierze od 

elementu zaskoczenia, bowiem tylko w takim przypadku przedsiębiorca nie będzie miał możliwości zniszczenia dowodów sprzecznego z uokik 

działania. W przypadku wszczęcia pastepowania właściwego, przedsiębiorca otrzymuje zawiadomienie o jego wszczęciu wraz z informacja o 

stawianych zarzutach. Zatem przedsiębiorca wie, że jego działania są obiektem zainteresowania Prezesa UOKiK, ma więc możliwość pozbycia się, 

będących w jego posiadaniu, dowodów praktyki. W takiej sytuacji, tj. wiedzy przedsiębiorcy o tym, że Prezes UOKiK podejrzewa jego sprzeczne z 

prawem działanie, przeprowadzenie przeszukania najczęściej nie ma już sensu. 

3) Zagrożenie dla bezpieczeństwa przedsiębiorcy z uwagi na dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 71 ust. 1 uokik "Pracownicy 

Urzędu są obowiązani do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych informacji, podlegających ochronie na podstawie odrębnych 

przepisów, o których powzięli wiadomość w toku postępowania". Ponadto, wbrew twierdzeniom niektórych uczestników konsultacji, nie ma 

żadnych podstaw do twierdzenia, że zasada ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa nie obowiązuje w toku postępowania wyjaśniającego. Należy 

podkreślić, że w toku postępowania wyjaśniającego nie ma stron, zatem żaden inny podmiot poza pracownikami Urzędu nie ma wglądu do 

materiałów zgromadzonych w toku tego postepowania. Pracownicy są natomiast związani ww. obowiązkiem przewidzianym wart. 71 uokik. 

132. 1 art. 
lOS n 

133. 1 art. 
105n 

Przeszukanie pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy w sprawach praktyk l Business Centre 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów jest środkiem zbyt Club 

inwazyjnym i niewspółmiernym do rangi zarzucanych przedsiębiorcy czynów. 

Istnieją inne instytucje prawa, w tym w szczególności możliwość przesłuchania 

pokrzywdzonych konsumentów, które zapewniają Prezesowi Urzędu 

możliwość zebrania materiału dowodowego. Należy podkreślić, że w 

przypadku praktyk ograniczających konkurencję, obie strony nie są 

zainteresowane ujawnieniem ich działań, dlatego ewentualne przeszukanie 
może znajdować w takich przypadkach uzasadnienie. Taka sytuacja nie ma 

natomiast miejsca w relacji przedsiębiorca - konsument. 

Projektowana instytucja "przeszukania" w sprawach dotyczących naruszania l Polska Izba 
zbiorowych interesów konsumentów, za zgodą Sądu Ochrony Konkurencji i Ubezpieczeń 

Konsumentów uniemożliwia skorzystanie przez przedsiębiorcę, w tym zakresie 
z instytucji zażalenia na czynności przeszukania, podobnie jak ma to miejsce 
przy przeszukaniu w postępowaniu antymonopolowym. Takie ukształtowanie 
instytucji "przeszukania" prowadzi do ograniczenia konstytucyjnych praw i 
wolności oraz ogranicza wolności gospodarczą. Nie bez znaczenia pozostają tu 

Por. pkt l) 

Przepis art. 105p uokik przewiduje, 

że "Przeszukiwany oraz osoby, 
których prawa zostały naruszone w 
toku przeszukania, mogą wnieść 

zażalenie do sądu ochrony 
konkurencji i konsumentów na 
czynności przeszukania 
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134. l art. 

lOS n 

135. 1 art. 
lOS n 

kwestie uciążliwości "przeszukania" dla zakładów ubezpieczeń. 
Pragniemy zwrócić uwagę, że już dziś KNF dysponuje wystarczającym 

instrumentarium nadzorczym i kontrolnym do pozyskiwania wszelkich 
informacji od ubezpieczycieli. Przyznanie dodatkowych, represyjnych 

instrumentów jest działaniem powielającym zadania organu dedykowanego 

do nadzoru nad rynkiem finansowym. 

Przeszukanie stanowi bardzo kontrowersyjne uprawnienie dochodzeniowe, l SPK 

będące często krytykowanym w kontekście ochrony prawa przedsiębiorców 

do prywatności i ochrony. Niewątpliwie interes publiczny zw. z ochroną 
zbiorowych interesów konsumentów uzasadnia ingerencję organu w prawo 

do prywatności przedsiębiorców. Wskazujemy jednak, że w przypadku praktyk 
ograniczających konkurencję potrzebę przeprowadzenia przeszukania 

motywuje się brakiem alternatywnych możliwości zdobycia dowodów. Ten 
argument może wręcz nie istnieć w przypadku praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów, gdzie istnieją jednak dokumenty 

(regulaminy, umowy, nagrania rozmów telefonicznych itd.) oraz możliwe są 

inne sposoby uzupełnienia materiału dowodowego, np. proponowana 

instytucja "tajemniczego klienta". Stąd, zdaniem SPK, kompetencja do 

przeprowadzenia przeszukania w tym kontekście może naruszać zasadę 

proporcjonalności. Pragniemy zauważyć, że cała krytyka dotycząca 

dotychczasowej regulacji i praktyki przeszukań, np. w kontekście ochrony 
prawa do obrony przedsiębiorców, może być przytoczona w odnięsieniu do 

Projektu. Krytyka ta dotyczy m.in. korzystanie z tego uprawnienie już na 
etapie postępowania wyjaśniającego, fikcyjnej i ograniczonej kontroli ex ante 
SOKiK, czy też praktyki kopiowania całych nośników pamięci w celu ich 

późniejszej analizy w biurze UOKiK (bez prawa obecności przeszukiwanego 
przedsiębiorcy lub jego pełnomocnika). 

Przeszukanie w sprawach dotyczących klauzul niedozwolonych jest l Polska Izba 

bezcelowe. Celem kontroli jest pozyskanie materiału dowodowego. Klauzule Informatyki i 

wykraczające poza zakres 
przedmiotowy przeszukania lub 

inne czynności przeszukania podjęte 
z naruszeniem przepisów, w 

terminie 7 dni od dnia dokonania 
tych czynności. Przepisy art. 105m 

ust. 2-5 stosuje się odpowiednio". 

Zatem uwaga dotycząca braku 

możliwości zaskarżenia czynności 

przeszukania jest niezrozumiała. 

Por. pkt 1) 

Przeszukanie nie będzie możliwe w 

pastepowaniu w sprawach o 
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ust. 1 

136. 1 art. 
105n 
ust.1 

umowne są zamieszczone we wzorach dokumentów przedsiębiorców 1 Telekomunikacji 
powszechnie dostępnych (na stronach www, w oddziałach, dla klientów). 
Zatem wprowadzenie kontroli w tym zakresie jest zbędne. 
Możliwość przeszukania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy J Konfederacja 
konsumentów (zarówno jeśli chodzi o postępowanie wyjaśniające, jaki i Lewiatan 
postępowanie w toku) jest nieproporcjonalnym środkiem porównując wagę 
potencjalnego naruszenia np. do karteli. W toku przeszukania pracownicy 
Urzędu mają dostęp do szeregu dokumentów niemających bezpośredniego 
związku z praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów, a 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ochrona tajemnicy 
przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym nie jest uregulowana. Co 
prawda, w uchwale z dnia 8 kwietnia 2010 (III SZP 1/10) SN uznał, że Prezes 
UOKiK wniosek o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego 
załączonego do akt sprawy, który złożył przedsiębiorca w związku 

z przekazaniem na żądanie Prezesa Urzędu informacji i dokumentów w toku 
postępowania wyjaśniającego, rozpoznaje jednocześnie z załączeniem 

przekazanego materiału do akt sprawy postępowania antymonopolowego 
(art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), niemniej jednak praktyka Urzędu 
często bywa inna. Zresztą przepisy ustawy są niejednoznaczne i można je 
również interpretować w ten sposób, że zasada ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa nie obowiązuje w postępowaniu wyjaśniającym. Art. 69 ust. 
1 ustawy mówi o ograniczeniu prawa wglądu do materiału dowodowego, 
podczas gdy w postępowaniu wyjaśniającym brak materiału dowodowego 
(występują dokumenty i informacje). Art. 69 ust. 3 ustawy przewiduje 
zażalenie strony na postanowienie w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu 
do materiału dowodowego, a art. 69 ust. 5 ustawy wskazuje, że stronom 
udostępnia się wersję dokumentu niezawierającą informacji objętych 

ograniczeniem. Tymczasem w postępowaniu wyjaśniającym brak stron i w tym 
postępowaniu ustawa nie przewiduje zażaleń. 
Ze względu na dotkliwy charakter tego środka - powinien on zostać 

ograniczony do wyjątkowych przypadków, w których przedsiębiorca 

świadomie i celowo utrudnia prowadzenie postępowania w sprawie praktyk 

uznanie postanowień 

umowy za niedozwolone. 

Por. pkt 1), 2), 3) 

wzorca 
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137. 

138. 

art. 
105n 
ust.1 

art. 
105n 

ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów. Należy uznać, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca współpracuje 
z Prezesem UOKiK w ramach toczącego się przeciwko niemu postępowania, 
środek w postaci przeszukania jest nadmierny, nieproporcjonalny i nie 
powinien być stosowany. Stąd zasadne jest albo całkowite wyłączenie 

możliwości przeszukania w przypadku postępowania w sprawach praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów albo przynajmniej 
ograniczenie dopuszczalności przeszukania wyłącznie do postępowania 

właściwego (z wyłączeniem postępowania wyjaśniającego). 
Postuluje się pozostawienie dotychczasowego brzmienia przepisu bez zmian 
albo nadanie mu brzmienia: 
Art. 105n ust. 1: W sprawach praktyk ograniczających konkurencję (w toku 
postępowania wyjaśniającego lub · antymonopolowego) lub w sprawach 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (w toku 
postępowania), w celu znalezienia i uzyskania informacji z akt, ksiąg, pism, 
wszelkiego rodzaju dokumentów lub informatycznych nośników danych, 
urządzeń oraz systemów informatycznych oraz innych przedmiotów mogących 
stanowić dowód w sprawie, Prezes Urzędu może przeprowadzić u 
przedsiębiorcy przeszukanie pomieszczeń i rzeczy, jeżeli istnieją uzasadnione 
podstawy do przypuszczenia, że wymienione informacje 
lub przedmioty tam się znajdują. 
Możliwość przeprowadzenia przeszukania w sprawach praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów uznajemy jako nieproporcjonalne narzędzie 
w kontekście ochrony zbiorowych interesów konsumentów, bo pierwotnie 
przeznaczone do działań o zupełnie innym charakterze tj. prawa ochrony 
konkurencji. Wydaje się, że narzędzie tak mocno ingerujące w prawa 
przedsiębiorcy jakim jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa powinno być 
stosowane o ile w ogóle jedynie w ograniczonym zakresie i w wyjątkowych 
sytuacjach. W związku z powyższym pozwalamy sobie zaproponować 

rezygnację z tego narzędzia lub ograniczenie jego stosowania wyłącznie do 
właściwego postępowania. 

Należy wskazać na bezzasadność tego postulatu w świetle obowiązujących już 
przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Jak bowiem wynika z art. 

Polska 
Organizacja 
Handlu i 
Dystrybucji 

Związek Firm 
Pożyczkowych 

Por. pkt 1), 2) 

Por. pkt 1), 3) 
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ust.1 l 50 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: "u.o.k.k."), 

139. 1 art. 
105n 
ust. 1 

przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia - na żądanie UOKiK -
wszystkich informacji jakie posiada w danej sprawie (również go 
obciążających, co jest rozwiązaniem bardziej restrykcyjnym aniżeli w 
przypadku procesu karnego) pod rygorem wysokich kar, zastrzeżonych w art. 
106 u.o.k.k. Z tego też względu, przyznanie Prezesowi UOKiK jeszcze dalej 
idących uprawnień wydaje się być nieuzasadnione, tym bardziej, 
że uprawnienia te w sposób istotny mogą wpływać na prowadzoną przez 
przedsiębiorcę działalność gospodarczą. To uprawnienie, ze względu na 
przedmiot kontroli oraz łatwość uzyskania dostępu do informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub też chronionych danych 
osobowych, może ponadto stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

kontrolowanego podmiotu. Czy projektodawca jest przekonany, że tajemnica 
zawodowa zobowiązująca inspektora UOKiK i współpracujący z nim personel, 
jest dostateczną rękojmią dla przyznania tym funkcjonariuszom, w ramach 
przeszukania, dostępu do poufnych informacji handlowych kontrolowanych 
przedsiębiorców? 

W Projekcie zwiększany jest zakres obszarów kontroli oraz ich częstotliwość., Związek Banków 1 Por. pkt 1) 
Zasady dokonania przeszukania (a także zakupu kontrolowanego - art. 1051a) Polskich 
wymagałyby przed wprowadzeniem, dokonania wnikliwej oceny z punktu 
widzenia zgodności z Konstytucją. Z uwagi na nieostre przesłanki 

"uzasadnione podstawy do przypuszczenia", przepis rodzi ryzyko 
uznaniowości, co nie powinno mieć miejsca w sytuacji, tak daleko idącego 
uprawnienia. Brak podania definicji/dookreślenia stanów faktycznych, które 
dopuszczałyby zastosowanie przeszukania. 
Niezależnie od powyższego, proponuje się rozważenie następującego 

brzmienia art. 105n ust. 1 u.o.k.k.: "W sprawach praktyk ograniczających 
konkurencję 1~:~8 w sprawacl'l pral<tyk nar~:~szającycl'l zbiorowe interesy 
kons~:~mentów, w toku postępowania wyjaśniającego i postępowania 

antymonopolowego lub postępowania w sprawach praktyk nar~:~szająC'łCI'l 

zbiorowe interesy konsw~entów, w celu znalezienia i uzyskania informacji z 
akt, ksiąg, pism, wszelkiego rodzaju dokumentów lub informatycznych 
nośników danych, urządzeń oraz systemów informatycznych oraz innych 
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Prejudykat 

140. l art. 2 
projekt 
u 

przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, Prezes Urzędu może 
przeprowadzić u przedsiębiorcy przeszukanie pomieszczeń i rzeczy, jeżeli 

istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że wymienione informacje 
lub przedmioty tam się znajdują.". 
W przypadku pozostawienia w Projekcie art. 1051a u.o.k.k. nie ma 
uzasadnionej potrzeby by uprawnienia przewidziane w 105n ust. 1 były 

rozciągane także na postępowania w sprawach praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów. 

Związek krytycznie odnosi się do propozycji, aby prawomocna decyzja Prezesa Związek Firm 
Urzędu w jakimkolwiek stopniu wiązała sąd w postępowaniu cywilnym. W Doradztwa 
chwili obecnej, zgodnie z art. 11 KPC sąd w postępowaniu cywilnym związany Finansowego 
jest jedynie prawomocnym wyrokiem skazującym sądu karnego co do 
popełnienia przestępstwa, jednakże osoba, która nie była oskarżona, może 
powoływać się na okoliczności wyłączające lub ograniczające jej 
odpowiedzialność cywilną. Propozycja aby w jeszcze większym stopniu niż w 
przypadku prawomocnego wyroku skazującego sąd cywilny został związany 
decyzją Prezesa Urzędu jest w opinii Związku nie do przyjęcia. Prawomocny 
wyrok skazujący jest okolicznością, która w niezwykle wielkim stopniu ingeruje 
w wolność osoby i został wydany po wnikliwym śledztwie i rozprawie 
prowadzonej przez niezależny i niezawisły sąd. Projekt ustawy proponuje, aby 
sąd cywilny został związany decyzją Prezesa UOKiK. W doktrynie i judykaturze 
wątpliwe jest nawet związanie sądu ostateczną decyzją administracyjną na 
podstawie której dana osoba nabyła prawo lub stwierdzającej pewną 

okoliczność. Co do zasady sąd w postępowaniu cywilnym nie powinien 
podważać decyzji organu władzy publicznej rozstrzygającej problem co do 
istoty. Natomiast w analizowanym przypadku mamy do czynienia z decyzją 
Prezesa Urzędu dotyczącą co do zasady z umową cywilnoprawną, która będzie 
przedmiotem analizy sądu. Ustawowe związanie sądu decyzją Prezesa Urzędu 
w takiej sytuacji jest w opinii Związku rozwiązaniem bardzo niepożądanym, 
które nie będzie spójne z obecnym systemem prawnym i narusza 
konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy w państwie (Prezes Urzędu jest 
organem zależnym od Prezesa Rady Ministrów i zalicza się do organów władzy 
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141. 1 art. 2 
pkt l 
projekt 
u 

142. 1 art. 2 
pkt 1 
projekt 
u 

wykonawczej, która w żaden sposób nie powinna wiązać władzy sądowniczej}. 
Według uzasadnienia do projektu ustawy, zagwarantowana miała zostać 
sądowa kontrola decyzji Prezesa Urzędu w zakresie uznania postanowień 
wzorca umownego za niedozwolony. Tymczasem projekt ustawy usuwa w 
całości dział IVb tytułu VII księgi pierwszej KPC dotyczący postępowania w 
sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony. W opinii 
Związku, dział ten powinien zostać zmodyfikowany w taki sposób, aby 
zagwarantować odrębne postępowanie dotyczące kontroli decyzji Prezesa 
Urzędu, tymczasem projekt ma na celu uchylenie wszelkich przepisów KPC 
dotyczących kontroli wzorca i dodatkowo związanie sądu w postępowaniu 
cywilnym decyzją Prezesa Urzędu. W ten sposób w opinii Związku cel 
nowelizacji i obietnica kontroli decyzji Prezesa Urzędu określona w 
uzasadnieniu projektu ustawy nie jest należycie realizowana. Ochronę sądową 
gwarantuje obecnie jedynie rozdział 2 działu IVa KPC, co jest zdecydowanie 
niewystarczające w obliczu przewlekłości tych postępowań i przewidywanych 
kompetencji Prezesa Urzędu, w tym wydawania decyzji zmuszających 
przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań z rygorem 
natychmiastowej wykonalności w trybie projektowanego art. lOla u.o.k.i.k. 

Art.111 k.p.c. - naszym zdaniem, wprowadzenie zasady związania sądu l Poczta Polska 
powszechnego prawomocną decyzją administracyjną Prezesa UOKiK, S.A. 
spowoduje naruszenie zasady bezpośredniości, swobodnej oceny dowodów -
przede wszystkim zaś zasady niezawisłości sędziego w orzekaniu w sprawie 
cywilnej. Jedyny wyjątek w tym zakresie, jaki przyjęto w polskim systemie 
prawnym, dotyczy wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego 
wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa. Tym samym nie znajduje 
żadnego uzasadnienia propozycja sprowadzenia roli sądu powszechnego do 
orzekania jedynie w kwestii ewentualnej wysokości odszkodowania - nie zaś 
co do zasady - odpowiedzialności przedsiębiorcy za naruszenia prawa 

konkurencji. 
Dodanie art. 111 w Kodeksie postępowania cywilnego w naszej ocenie budzi l Krajowa Izba 
wątpliwości natury konstytucyjnej. Wskazać bowiem należy, iż w obecnym Gospodarcza 
stanie prawnym, w postępowaniu cywilnym jedynie ustalenia sądu 

powszechnego mogą być wiążące. 
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143. 

144. 

145. 

art. 2 
pkt l 
projekt 
u 

art. 2 
pkt l 
projekt 
u 

art. 2 
pkt 1 

Wątpliwości w zakresie możliwości ochrony praw przedsiębiorcy, nawet Polska Izba 
o charakterze konstytucyjnym, może budzić art. 2 projektowanej ustawy, Informatyki i 
który wprowadza zmiany, do kodeksu postępowania administracyjnego, Telekomunikacji 
dodając po art. 11 KPC art. 111

. Proponowane rozwiązanie ma powodować 
związanie sądu w postępowaniu cywilnym, co do ustaleń poczynionych w 
prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK, co wydaje się wyjątkiem nawiązującym 
do art. 11 KPC, a więc związania sądu ustaleniami prawomocnego wyroku 
skazującego, co do popełnienia przestępstwa. 
Zrównanie tych sytuacji zaburza jednak podział władzy na sądowniczą i 
wykonawczą. Prezes UOKiK niewątpliwie, przynajmniej do tej pory, był 

w domenie władzy wykonawczej, dlatego taka zmiana istotnie wpływa na 
prawa przedsiębiorcy do niezależnych ustaleń Sądu. To rozwiązanie powinno, 
więc zostać gruntowanie zbadane, nawet pod względem konstytucyjności. 

Ponadto proponowany przepis może negatywnie wpłynąć na roszczenia 

indywidualnie dochodzone przez konsumentów lub przedsiębiorców. 

Wszczęcie postępowania przez Prezesem UOKiK będzie prowadziło do 
zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 kodeksu 
postępowania cywilnego, a w przypadku wniesienia odwołania od decyzji - na 
podstawie art. art. 177 §l pkt l kodeksu postępowania cywilnego. Zważywszy 
na czas postępowania przed Prezesem UOKiK, SOKiK oraz Sądem Apelacyjnym 

w Warszawie, będzie to oznaczało zawieszenie postępowania w indywidualnej 
sprawie, na co najmniej 3 lata (a często na znacznie dłuższy czas). 
Zakres prejudycjalności, przewidziany w nowelizacji, jest szerszy, niż l Konfederacja 
wymagany dla private enforcement (dotyczy wszystkich postępowań Lewiatan 
cywilnych). Prejudycjalność musi obejmować nie tylko decyzje Prezesa UOKiK, 
lecz także wyroki sądów, orzekających co do meritum w sprawach, 
zainicjowanych odwołaniem od takich decyzji. Pojęcie "decyzja prawomocna" 
(używane już w dotychczasowych przepisach uokik) powinno być, ze względu 
na wagę i miejsce projektowanego przepisu, sprecyzowane z uwzględnieniem 
treści art. 269 k.p.a. {jako decyzja, co do której sąd oddalił odwołanie, bądź też 
odwołanie od niej nie zostało wniesione w terminie przewidzianym prawem). 

Projektowane związanie sądu cywilnego decyzją administracyjną może godzić l Polska Izba 
w podstawowe zasady państwa prawnego (ingerencja w niezawisłość sądu Ubezpieczeń 
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projekt l czyli naruszenie podstawowych zasad konstytucyjnych, o których mowa w art. 
u 173 i 178 Konstytucji). Zgodnie z art. 178 Konstytucji, sędziowie są niezawiśli i 

podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Jeżeli Projekt zostanie przyjęty -
sędziowie orzekający w sprawach z zakresu tzw. kontroli incydentalnej 
stosowania klauzul niedozwolonych będą podlegali również decyzjom Prezesa 
UOKiK. 

146. 1 art. 2 
pkt l 
projekt 
u 

--
147. 1 art.2 

pkt l 
projekt 
u 

Co do zasady sądy powszechne rozpoznające sprawy cywilne orzekają w 
oparciu o zasady bezpośredniości, swobodnej oceny dowodów i niezawisłości 
sędziego. Jedyny wyjątek w tym zakresie został przewidziany w art. 11 
Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym sąd w postępowaniu 
cywilnym jest związany ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym 
prawomocnego wyroku karnego skazującego co do popełnienia przestępstwa. 
Oznacza to, że sąd - rozpoznając sprawę cywilną - musi przyjąć, że skazany 
popełnił przestępstwo przypisane mu prawomocnym wyrokiem karnym. Poza 
tym wyjątkiem, zgodnie z obowiązującym prawem, sądy powszechne są 

zupełnie samodzielne w zakresie rozpoznawania spraw cywilnych. Oczywiście 
w zakresie ustalania stanu faktycznego sądy rozpoznające sprawy cywilne 
biorą pod uwagę wynikające z decyzji administracyjnej rozstrzygnięcia spraw 
administracyjnych. Nigdy jednak sądy rozstrzygające sprawy cywilne nie były 
związane podjętymi przez organy administracji rozstrzygnięciami w zakresie 
spraw cywilnych. Wprowadzenie w Projekcie związania sądów cywilnych 
ustaleniami decyzji administracyjnej wydanej przez Prezesa UOKiK stanowi 
precedens legislacyjny będący w sprzeczności z podstawowymi zasadami 
orzekania przez sądy powszechne w sprawach cywilnych. 

Takie rozwiązanie stoi w sprzeczności z zasadą swobodnej oceny dowodów, l Związek Firm 
dokonywanej przez sąd powszechny w Polsce. W tym miejscu należy bowiem Pożyczkowych 

stwierdzić, że Prezes UOKiK nie jest organem władzy sądowniczej, dlatego też 
jego decyzje powinny podlegać ocenie sądu na takich samych zasadach, jak to 
ma miejsce w przypadku innych organów władzy wykonawczej. 

W odniesieniu do proponowanego brzmienia art. 111 k.p.c., z uwagi na l SPK 
okoliczność, że treść tego postanowienia jest analogiczna do treści art. 11 
k.p.c. dotyczącego mocy wiążącej wyroków skazujących, co do popełnienia 
przestępstwa w postępowaniu cywilnym, zakładamy, iż decyzja Prezesa UOKiK 
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148. art.2 
pkt 1 
projekt 
u 

będzie wiążąca dla sądu cywilnego tylko w zakresie stwierdzenia samego faktu 
naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję i konsumentów. 
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego do art. 11 k.p.c. (np. sprawa 
o sygnaturze akt: V CSK 393/12), w sprawie cywilnej sąd powszechny jest 
związany wyłącznie sentencją prawomocnego wyroku skazującego, co do 
popełnienia przestępstwa. Zakładamy, że takie rozwiązanie będzie 

analogicznie zastosowane w przypadku decyzji Prezesa UOKiK w sprawach 
praktyk ograniczających konkurencję i konsumentów. W związku z powyższym 
postulujemy, aby z uzasadnienia niniejszego Projektu zmiany Ustawy jasno 
wynikało, że proponowane brzmienie art. 111 k.p.c. dotyczy wyłącznie 
sentencji decyzji Prezesa UOKiK stwierdzającej naruszenie zakazu praktyk 
ograniczających konkurencję lub zakazu praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów lub zakazu stosowania niedozwolonych postanowień 
wzorców umów. Ponadto, niektórzy członkowie SPK wskazali, że 

proponowany nowy art. 111 kodeksu postępowania cywilnego ("kpc") może 
negatywnie wpłynąć na roszczenia indywidualnie dochodzone przez 
konsumentów lub przedsiębiorców. Wszczęcie postępowania przez Prezesa 
UOKiK może prowadzić do zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 

l pkt 3 kpc, a w przypadku wniesienia odwołania od decyzji - na podstawie 
art. 177 § l pkt l kpc. Zważywszy na długość postępowania przed Prezesem 
UOKiK, SOKiK oraz Sądem Apelacyjnym w Warszawie może to oznaczało 
zawieszenie postępowania w indywidualnej sprawie na co najmniej 3 lata (a 
często na znacznie dłuższy czas). Może to stanowić stotny problem w związku 
z planowanym rozszerzeniem kompetencji orzeczniczych Prezesa UOKiK na 
kontrolę abuzywności postanowień wzorców umownych. 

Projektowany art. 111 k.p.c. należy uznać za sprzeczny z art. 173 Konstytucji l Związek Banków 
stanowiącym, że sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Polskich 
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, 
sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe (art. 175 ust. l 
Konstytucji). Wśród wskazanych podmiotów sprawujących wymiar 
sprawiedliwości nie został wymieniony Prezes UOKiK. Ponadto projektowany 
przepis należy uznać za sprzeczny z art. 45 ust. l Konstytucji gwarantującym 
prawo do sądu. W przypadku, w którym sąd będzie związany 
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149. 

150. 

Art. 2 
pkt l 
noweli
zacji 
(zmian 
a Kpc) 
Art. 2 
pkt l 
noweli
zacji 
(zmian 
a Kpc) 

w postępowaniu cywilnym ustaleniami prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK, 
przedsiębiorca będzie pozbawiony prawa do rozpatrzenia swojej sprawy przez 
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Należy zauważyć także, że w 
przypadku obowiązującego przepisu art. 11 k.p.c, na którym wzorowany jest 
niniejszy przepis, jest mowa jedynie o ustaleniach faktycznych co do 
okoliczności popełnienia przestępstwa i są to ustalenia dokonywane również 
przez sąd, z tym że w postępowaniu karnym, a w komentarzach do tego 
przepisu wskazuje się, że powinien on być interpretowany zawężająco z uwagi 
na odstępstwo od podstawowej zasady postępowania cywilnego tj. zasady 
bezpośredniości i swobodnej oceny dowodów, co ogranicza także niezawisłość 
sędziowską (tak Komentarz do art. 11 [w:] Kodeks postępowania cywilnego 
[red. E. Marszałkowska - Krześ], Warszawa 2015, Legalis). Wydaje się, że 

wystarczającym ułatwieniem dochodzenia roszczeń przez konsumenta jest to, 
że prawomocna decyzja stanowi dokument urzędowy zgodnie z art. 244 § 1 
k.p.c., co oznacza wysoką moc dowodową takiego dokumentu 
w postępowaniu cywilnym, co do tego co zostało w nich urzędowo 

stwierdzone. 
Skutek odnoszony jest wyłącznie do decyzji o naruszeniu zakazów, nie zaś 
każdej decyzji. Oznacza to, iż skutku takiego prawdopodobnie nie będą miały 
decyzje stwierdzające niestosowania wskazanej praktyki. 
Należy także doprecyzować, iż ustalenia te wiążą sąd cywilny wyłącznie w 
odniesieniu do stron postępowania przed Prezesem UOKiK, na wzór 
projektowanego art. 23d Ustawy. 
W dotychczasowy brzmieniu art. 11 k.p.c. precyzuje zakres mocy wiążącej 
skazującego wyroku karnego w postępowaniu cywilnym. Przepis ten ma 
zastosowanie, jeżeli w postępowaniu karnym został wydany prawomocny 
wyrok skazujący za przestępstwo, którego popełnienie, jako okoliczność 

faktyczna, ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy cywilnej. 
Zatem związanie spraw cywilnych ze sprawami karnymi następuje jedynie, gdy 
w obrocie prawnym występuje prawomocny skazujący wyrok karny. U 
podstaw tego związku leży jedno zdarzenie faktyczne, tj. jeden czyn w 
znaczeniu historycznym i społecznym, który może być źródłem zarówno 
stosunku karnoprawnego, jak i cywilnoprawnego2, Relacja ta zachodzi 
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najczęściej, gdy dokonany czyn wywołuje skutki w prawie karnym (stanowi 
przestępstwo w rozumieniu tych przepisów) oraz w sferze stosunków z 
zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, np. gdy w wyniku 
popełnionego przestępstwa powstała szkoda, za którą sprawca ponosi 
odpowiedzialność na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych, 
Podobna zależność wystąpi, gdy popełnione przestępstwo będzie stanowić 
podstawę rozwiązania stosunku pracy, unieważnienia małżeństwa w 
przypadku skazania za bigamię, pozbawienia lub ograniczenia władzy 

rodzicielskiej. Natomiast projektowany przepis art. 111 k.p.c. nie ma takiego 
charakteru oraz związku Związanie sądu w postępowaniu cywilnym nastąpi 
decyzją organu administracyjnego, a nie wymiaru sprawiedliwości. Wydaje się, 
że takie związanie z ustaleniami organu administracyjnego zawarte w decyzji 
administracyjnej może naruszać zasady procesu cywilnego, a mianowicie 
zasadę prawdy materialnej, wyrażona w art. 3 k.p.c. Istotą tej zasady jest, że 
orzeczenie sądu powinno być zawsze oparte na ustaleniach co do stanu 
faktycznego i prawnego sprawy zgodnych z rzeczywistością i to niezależnie od 
tego, czy strony dostarczyły sądowi materiał procesowy wystarczający do 
dokonania takich ustaleń. Ewentualne braki w tym materiale sąd powinien 
uzupełnić z urzędu. Wejście w życie przepisu art. 111 k.p.c, - wbrew 
założeniom noweli - wpłynie negatywnie na szybkość postępowania i 
ekonomikę procesu cywilnego. Ponadto należy zauważyć, że proponowane 
rozwiązaniu może być również uznane za niezgodne z Konstytucją RP, a 
konkretnie z art. 173 oraz art. 178 ust l. Art. 173 stwierdza, że "Sądy i 
Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz", natomiast art. 
178 ust l określa, iż: "Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli 
i podlegają wyłącznie Konstytucji oraz ustawom." Biorąc powyższe pod uwagę, 
zauważyć należy, że proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie narusza 
uprawnienia władzy sądowniczej, gdyż de facto prowadzi wprost do 
uzależnienia jej od decyzji organu administracyjnego. 
Należy przy tym podkreślić, ze zgodnie z przepisami Konstytucji RP Prezes 
Urzędu ds. Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może być nawet 
traktowany jako część "władzy wykonawczej", gdyż według art. 10 Konstytucji 
RP władzę tę sprawuje Prezydent RP oraz Rada Ministrów, natomiast władzę 

130 



151. 1 art. 2 
pkt l 
projekt 
u 

152. art. 2 
pkt l 
projekt 
u 

sądowniczą sprawują Sądy i Trybunały, a co za tym idzie każdy sąd 
rozstrzygający sprawę, traktowany być musi Jako część władzy sądowniczej. 
Biorąc powyższe pod uwagę zauważyć należy, ź© proponowany przepis 
zaburza konstytucyjny trójpodział władzy, naruszając tym samym niezawisłość 
sędziowską. Z tych względów należy negatywnie ocenić zamiar wprowadzenia 

przepisu art, 111 k.p.c. w proponowanym brzmieniu. 
Wątpliwości budzi proponowana w art. 2 projektu nowelizacja ustawy -~ Prokurator 
Kodeks postępowania cywilnego polegająca m.in. na dodaniu art. 111 k.p.c. Generalny 
W projektowanym przepisie stanowi się o związaniu sądu w postępowaniu 
cywilnym ustaleniami prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK, wydanej na 
podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów co do stwierdzenia 
naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję lub zakazu praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Proponowane rozwiązanie, 
poprzez związanie sądu decyzją administracyjną, wydawaną przez centralny 
organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony konkurencji i 
konsumentów, łamie zasadę niezawisłości sędziego oraz zasadę swobodnej 
oceny dowodów dokonywanej przez sąd. Projektowana prejudycyjność decyzji 
administracyjnej, która miałaby wiązać sąd, stanowiłaby więc odstępstwo od 
pozostającej pod ochroną Konstytucji zasadą niezawisłości sądu, bowiem 
istniejąca już zasada prejudycyjności ustanowiona w art. 11 k.p.c. dotyczy 
prawomocnego wyroku karnego, a więc rozstrzygnięcia sądu. 
Kolejne zastrzeżenie dotyczy dodania w Kodeksie postępowania cywilnego l Krajowa Rada 
przepisu (art. 111), przewidującego związanie sądu w postępowaniu cywilnym Notarialna 
ustaleniami prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK. W obecnym stanie prawnym 
jedynie ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku 
skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu 
cywilnym. Zatem tylko ustalenia wyroku sądu powszechnego mogą być 
wiążące w postępowaniu cywilnym. Natomiast dodanie nowego przepisu o 
proponowanej treści, może stworzyć niebezpieczny precedens, "otwierający 
furtkę" dla innych quasi orzeczeń, które mogą uzyskać w ten sposób walor 
rozstrzygnięcia wiążącego dla sądu orzekającego w postępowaniu cywilnym. 
Przewidywana zmiana może być naruszeniem zasad Konstytucji w 

przedmiocie trójpodziału władzy. 
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Tajemnica bankowa 
Podsumowanie: 

l) Zbyt szeroki zakres uprawnień przyznanych Prezesowi UOKiK na mocy wprowadzanego przepisu, ryzyko zarzutu nieuzasadnionej interesem 

publicznym ingerencji w ochronę prywatności obywateli - należy zauważyć, że projektowany przepis zawarty jest już w projekcie ustawy o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 444 obecnej wersji projektu) -w przypadku wcześniejszego przyjęcia tej ustawy zostanie on 

wykreślony z niniejszego projektu. Uzyskanie przez Prezesa UOKiK szerszych uprawnień w zakresie dostępu do tajemnicy bankowej leży w 

interesie publicznym, będzie służyć skuteczniejszemu prowadzeniu przez Prezesa UOKiK postępowań i eliminowaniu z obrotu zakazanych praktyk 

uderzających w interesy konsumentów. Nie ma podstaw do ograniczania proponowanej zmiany do postępowań w sprawach naruszania 

zbiorowych interesów konsumentów - walka z praktykami ograniczającymi konkurencję powinna służyć nadrzędnemu celowi, jakim jest ochrona 

konsumentów i w tym kontekście stosowanie proponowanego przepisu powinno również dotyczyć postępowań prowadzonych w związku z 

naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Nie ma ryzyka, że wprowadzana regulacja osłabi system ochrony prywatności 

obywateli. Zgodnie z art. 71 ust. l ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pracownicy Urzędu są obowiązani do ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa, jak również innych informacji, podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, o których powzięli wiadomość w 

toku postępowania. Art. 73 ust. l ww. ustawy co do zasady zakazuje wykorzystywania informacji uzyskanych w toku postępowania przed 

Prezesem UOKiK w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów. Powyższe regulacje w wystarczający sposób 

zabezpieczają możliwość wykorzystania informacji stanowiącej tajemnicę bankową w innym celu niż na użytek postępowania w toku którego 
została ona uzyskana. 

153. J art. 4 
projekt 
u 

154. l art. 4 
projekt 
u 

Uprawnienia Prezesa UOKiK są szersze i nie mają ograniczeń takie jak mają l Konfederacja 
inne organy. Nie ma uzasadnienia, aby uprawnienia te były szersze niż Lewiatan 
organów podatkowych, które do informacji objętych tajemnica bankową 
mogą sięgać wyłącznie jako do ostatecznego dowodu, po wyczerpaniu innych 
możliwości określonych w ordynacji podatkowej. Nie ma uzasadnienia, aby 
Prezes UOKiK miał większe możliwości w tym zakresie 
niż sąd w postępowaniu cywilnym czy gospodarczym. Wobec tego 
postulujemy pozostawienie tego przepisu Prawa bankowego bez zmian. 
Ochrona informacji objętych tajemnicą bankową, tj. obowiązek utrzymania w l SPK 
dyskrecji uzyskanych od klienta informacji, dotyczących czynności bankowej, 
jest jednym z najważniejszych obowiązków nałożonych na banki przez ustawę 
prawo bankowe (wynika bezpośrednio z treści art. 104 ust. l Prawa 
bankowego). Instytucja tajemnicy bankowej stanowi przejaw ochrony praw 

Por. pkt l) 

Por. pkt 1) 
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osobistych w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego oraz realizację prawa do 
prywatności określonego w art. 47 Konstytucji RP. Prawo przewiduje jednak 
zamknięty katalog wyjątków, tj. zwolnień od obowiązku zachowania tajemnicy 
bankowej. M.in. na podstawie art. 105 ustawy prawo bankowe, bank ma 
obowiązek udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową 

enumeratywnie określonym podmiotom. Proponowane uzupełnienie art. 105 
ust. 1 lit. R, zgodnie z którym bank ma obowiązek przekazać informacje 
stanowiące tajemnicę bankową na żądanie Prezesa UOKiK "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}", 
uważamy za zbyt daleko idące. Po pierwsze, oznacza to, że Prezes UOKiK 
miałby otrzymać ogólną kompetencję do żądania przekazania mu informacji 
stanowiących tajemnicę bankową w związku z każdym rodzajem 
prowadzonego postępowania, tj. nie tylko postępowaniem w sprawie ochrony 
ZIK, ale również postępowaniem antymonopolowym czy nawet 
postępowaniem wyjaśniającym. W uzasadnieniu Projektu nie przedstawiono 
szczególnych przesłanek tej tak istotnej zmiany rozwiązań dotąd 

obowiązujących. Po drugie, nie określono żadnych przesłanek ograniczających 
możliwość skorzystania przez Prezesa UOKiK z tego uprawnienia. Uprawnienia 
Prezesa UOKiK miałyby być zatem szersze w stosunku do innych organów 
wymienionych w art. 105 ust. 1 prawo bankowe, które mogą żądać 

przekazania informacji objętej tajemnica bankową np. "w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia postępowania" lub jeśli jest to "konieczne". 
Negatywnie oceniamy zbytnie dążenie do osłabiania tajemnicy bankowej. 
Patrząc na obecną tendencję, można mieć wręcz wrażenie, że dochodzi 
obecnie do odwrócenia pojęć tzn. wyjątkiem staje się ochrona informacji 
poufnych, a zasadą zaczyna być możliwość dostępu do informacji na temat 
stanów konta i transakcji klientów banków. Dlatego sugerujemy 
rozbudowanie tego postanowienia w następujący sposób "- w związku z 
toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184} w sprawach 
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155. 

156. 

157. 

art. 4 
projekt 
u 

art. 4 
projekt 
u 

art. 4 
projekt 
u 

praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jeśli jest to 
niezbędne dla prawidłowego prowadzenia takiego postępowania". Ponadto, 

w celu pełniejszej ochrony tajemnicy bankowej, postulujemy wprowadzenie 
dodatkowych zabezpieczeń, np. obowiązku przeglądania informacji objętych 
tajemnicą bankową przez odpowiednie osoby ze specjalnymi kwalifikacjami i 
wyłącznie w obecności pracowników banku (to niezależnie od postulatu 
przeglądania dokumentacji zawsze w obecności przedsiębiorcy, do którego 
ona należy). 

Przepis przewiduje obowiązek udzielenia przez bank informacji stanowiących 
tajemnicę bankową na żądanie Prezesa UOKiK w przypadkach w nim 
wymienionych. Na gruncie przepisu powstaje ryzyko zarzutu ingerencji w 
prywatność obywateli nieuzasadnionej ochroną interesu publicznego. Przy tak 
szerokim uprawnieniu UOKiK może żądać np. informacji o stanie rachunków -
co będzie zbędne do postępowania, ale banki nie będą miały możliwości 
odmowy przekazania informacji. 

Należy rozważyć potrzebę analogicznej regulacji w ustawach statuujących 
poszczególne rodzaje tajemnicy zawodowej. 

W art. 4 projektu należałoby doprecyzować, iż zmieniana lit. r jest 

zamieszczona wart. 105 ust. 1 pkt 2 ustawy- Prawo bankowe. 

Związek Banków 
Polskich 

Komisja Nadzoru 
Finansowego 

Prokuratoria 
Generalna 
Skarbu Państwa 

Uwagi do uzasadnienia 

158. l Uwaga l W uzasadnieniu stwierdzono, że "Proponowane zmiany w przepisach mają na l Konfederacja 
ogólna celu nie tylko zwiększenie skuteczności działań Prezesa UOKiK w zakresie Lewiatan 

przeciwdziałania naruszeniom interesów konsumentów, ale również wychodzą 
naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców dotyczącym m.in. 
zwiększenia pewności prawnej (w tym zakresie szczególnie istotna jest zmiana 
modelu kontroli abstrakcyjnej klauzul, gdzie m.in. eliminuje się obecne 
wątpliwości co do skutków orzeczenia sądu w sprawie uznania postanowienia 
wzorca umowy za niedozwolone)." Z takim stwierdzeniem nie można się 

zgodzić. Projektowane regulacje nie zwiększają pewności prawnej 

Por. pkt l) 

Uwaga uwzględniona. 

Zaproponowano zmiany w ustawie 
o funduszach inwestycyjnych i w 
ustawie o obrocie instrumentami 
finansowymi. 
Uwaga uwzględniona 

Zmodyfikowano uzasadnienie 
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159. 

160. 

Uwaga 
ogólna 

Uwaga 
ogólna 

przedsiębiorców. Z jednej strony przyśpieszenie działań Prezesa UOKiK a z 
drugiej pozostawienie trybu odwoławczego w niezmienionej postaci, czyli 
pozostawienie asymetrii co do uprawnień uczestników postępowania. 
W związku z powyższym postulujemy wprowadzenie do ustawy 
mechanizmu, który pozwalałby na niezwłoczne rozstrzygnięcie przez 
właściwy Sąd wniosków o wstrzymanie wykonania decyzji i który zakładałby, 
że: postanowienie SOKiK w sprawie wstrzymania wykonania decyzji Prezesa 
UOKiK powinno być skuteczne z chwilą ogłoszenia, względnie podpisania 
sentencji; postanowienie Sądu powinno być wydane w krótkim terminie 
(analogicznie jak w przypadku zabezpieczenia, Sąd powinien działać 
bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia 
od dnia wpływu wniosku do Sądu); postanowienie SOKiK powinno posiadać 
uzasadnienie; od postanowienia SOKiK w przedmiocie wstrzymania wykonania 
decyzji powinno przysługiwać zażalenie do Sądu Apelacyjnego. 
Zaproponowane w Projekcie zmiany w sposób istotny ograniczają 
konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej, co z kolei wymaga 
szczegółowego uzasadnienia, opierającego się na faktach i danych. 
Tymczasem w treści Uzasadnienia brakuje danych, uprawniających tak daleko 
idące rozwiązania, co naraża Projekt na krytykę na późniejszym etapie prac 
legislacyjnych oraz na konieczność zbadania jego zgodności 
z ustawą zasadniczą. W szczególności niepokój budzi nadzwyczajne 
rozszerzenie uprawnień Prezesa UOKiK, które mogą wchodzić w konflikt 
kompetencyjny z uprawnieniami innych organów administracji ds. kontroli 
obrotu gospodarczego oraz przyznają Prezesowi UOKiK prerogatywy 
głębokiego ingerowania w prowadzoną działalność dowolnego przedsiębiorcy 
na rynku konsumenckich usług finansowych, za pomocą decyzji 
administracyjnych, co z kolei narusza konstytucyjną zasadę zastrzegającą 
możliwości ograniczenia wolności gospodarczej wyłącznie na podstawie 
ustawy. Ustawa, która dawałaby takie uprawnienia musi mieć charakter 
szczegółowy, a nie generalny, jak proponuje się w treści nowelizacji. 
Wątpliwości Związku budzi fakt, iż w treści uzasadnienia do Projektu - w 
kontekście dużej skali zjawiska misselingu - wymienia się m.in. kredyty 
konsumenckie, w tym mikropożyczki. Wskazanie to jest naszym zdaniem 

Związek Firm 
Pożyczkowych 

Związek Firm 
Pożyczkowych 

Zmodyfikowano uzasadnienie 

Zmodyfikowano uzasadnienie 
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nieuzasadnione, bowiem nie jest poparte jakimikolwiek danymi, które 
potwierdzałyby "dużą skalę zjawiska misselingu". W opinii Związku przy 
dochowaniu należytej staranności, przy badaniu zdolności kredytowej i 
wiarygodności płatniczej konsumenta - co jest standardem 
w przedsiębiorstwach reprezentowanych przez Związek - zjawisko 
nieadekwatności oferty w stosunku do potrzeb klienta nie występuje, a klient 
w obecnym stanie prawnym, posiada dostateczne zabezpieczenie prawne 
swoich interesów, jak chociażby prawo do odstąpienia 

od umowy w terminie 14 dni, niezależnie od trybu jej zawarcia. Jest to 
mechanizm bardzo skutecznej w ochrony interesu kredytobiorcy, który ma 
możliwość sprawdzenia bez konsekwencji, adekwatności produktu 
finansowego w praktyce. Co więcej, w odniesieniu do ubezpieczeń na życie i 
dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub tzw. polisolokat 
wskazuje się bądź na wartość aktywów, które są zagrożone, bądź na rosnącą 
liczbę skarg. W przypadku natomiast kredytów konsumenckich mamy do 
czynienia jedynie z twierdzeniem, na poparcie którego nie wskazuje się 

żadnych danych. Ponadto, twierdzenie - lub raczej zarzut - formułowany 

przez projektodawcę odnośnie do sektora kredytów konsumenckich nie 
znajduje oparcia w danych gromadzonych przez Związek Firm Pożyczkowych. 
Jak bowiem twierdzi projektodawca "problemem z którym stykają się 

konsumenci jest nieodpowiednie informowanie o opłatach związanych z 
nieterminową spłatą kredytu", tymczasem ów problem nie został do tej pory 
ani razu zgłoszony na bezpłatnej infolinii konsumenckiej, prowadzonej przez 
Związek Firm Pożyczkowych. Warto również wspomnieć o tym, że w wyniku 
przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku kontroli reklam kredytów 
konsumenckich nie stwierdzono, aby konsumenci byli nieodpowiednio 
informowani o opłatach związanych z nieterminową spłatą kredytu. 
Dodatkowo, w przypadku większości przedsiębiorców oferujących 

mikropożyczki (tj. przedsiębiorców zrzeszonych w Związku Firm 
Pożyczkowych), dobrą praktyką jest publikowanie wzorca umowy na stronie 
internetowej pożyczkodawcy, w którym to wzorcu zawarte są· wszystkie 
niezbędne, wymagane ustawowo informacje- w tym również opłaty związane 
z nieterminową spłatą kredytu. Niezależnie od tego, standardem wśród 
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161. l Uwaga 
ogólna 

przedsiębiorców zrzeszonych w Związku jest informowanie konsumenta o 
opłatach związanych z kredytem konsumenckim lub jego nieterminową spłatą, 
bezpośrednio na stronie internetowej pożyczkodawcy. Wobec tego zarzut, 
jakoby konsumenci byli nieodpowiednio informowani o opłatach związanych 
z kredytem konsumenckim lub jego nieterminową spłatą, wydaje się stać w 
sprzeczności ze stanem faktycznym, wobec czego zasadnym byłoby stosowne 
zmodyfikowanie Uzasadnienia, tak aby odpowiadało stanowi faktycznemu. 
Koniecznym jest zwrócenie uwagi, że uzasadnienie Projektu (s. 2) zawiera l Związek Banków l Zmodyfikowano uzasadnienie 
niepoprawną tezę, jakoby: "Jako misseling można również zakwalifikować Polskich 
powszechne udzielanie kredytów hipotecznych denominowanych w walutach 
obcych" oraz, że: "Produkty te zazwyczaj nie były dostosowane do potrzeb 
konsumentów, którzy rzadko uzyskiwali dochody w walucie kredytu, w 
związku z czym byli narażeni na ryzyko walutowe". Niedopuszczalne jest 
bowiem zrównanie udzielenia kredytu osobie wnioskującej o kredyt 
denominowany w walucie obcej, na jej wyraźne życzenie, po to by w ten 
sposób uzyskać jak najlepsze warunki kredytowania w dniu udzielenia 
kredytu przy jednoczesnym zachowaniu należytej staranności przez bank w 
zakresie informacji o wszystkich ryzykach związanych z przedmiotową 
umową kredytu. Podkreślenia wymaga także, że zgodnie z Rekomendacją S 
Komisja Nadzoru Finansowego od 2006 r. zaleca uzyskiwanie od klientów 
wnioskujących o kredyt w walucie obcej pisemnego oświadczenia 
dotyczącego ryzyka walutowego. Oświadczenie to potwierdza, że klient 
dokonał wyboru oferty w walucie obcej lud indeksowanej do waluty obcej 
mając pełną świadomość ryzyka. Z kolei w Rekomendacji T, dotyczącej 
dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji 
kredytowych (luty 2010 r.) KNF zaleca, aby bank w pierwszej kolejności 
oferował klientom kredyty, pożyczki lub inne produkty w złotych lub w 
walucie, w jakiej uzyskuje dochód. W przypadku wyboru przez klienta kredytu 
w innej walucie niż waluta, w jakiej osiągany jest dochód, po przedstawieniu 
ofert bank powinien uzyskać od klienta pisemne oświadczenie, 
potwierdzające, że w pierwszej kolejności zapoznał się z ofertą kredytu w 
walucie, w jakiej uzyskuje dochód lub kredytu w złotych, jeśli bank nie 
oferuje kredytów w walucie dochodu klienta, dokonał on wyboru oferty w 
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walucie obcej lub indeksowanej do waluty obcej innej niż ta, w której 
uzyskuje dochód, mając pełną świadomość ryzyka walutowego związanego z 
kredytami, pożyczkami i produktami zaciąganymi w walucie obcej lub 
indeksowanymi do waluty obcej innej niż ta, w której uzyskuje dochód, 

wpływu spreadu walutowego oraz in_nych rodzajów ryzyka rynkowego na 
wielkość udostępnionego kredytu i poziom obciążenia jego spłatą 

(Rekomendacja 23.6}. Banki stosują się do rekomendacji wydawanych przez 
nadzorcę, dopełniają wynikających z nich obowiązków informacyjnych. Tym 
samym podanie, jako przykładu misselingu oferowania kredytu 
denominowanego do waluty obcej, co zostało dokonane w uzasadnieniu do 
Projektu, jest bardzo dalece niezrozumiałe. 

162. l Uwaga l Wykreślić ostatni akapit na str. 2 i pierwszy na str. 3- zawierają one tezy 
ogólna generalne, nieprecyzyjne i wymagające sprostowania. 

Komisja Nadzoru l Uwaga uwzględniona poprzez 
Finansowego modyfikację wskazanych 

fragmentów uzasadnienia. 
Uwagi do OSR 

163. l Ocena 
skutkó 
w 
regulacj 
i 

164. l Ocena 
Skutkó 
w 

Regulac 
ji 

W dokumencie OSR brak szczegółowej analizy skutków finansowych dla l Poczta Polska 
budżetu państwa z tytułu zwiększenia czynności Urzędu związanych z S.A. 
prowadzeniem postępowań administracyjnych w l oraz 11 instancji, kosztów 
kontroli dokonywanych w terenie, zakupu specjalistycznych urządzeń 

rejestrujących obraz lub dźwięk, kosztu szkoleń specjalistycznych. 

Należy mieć na uwadze, że proponowany nowy model abstrakcyjnej kontroli l Federacja 
wzorców nakłada pośrednio lub bezpośrednio na organizacje konsumenckie Konsumentów 
obowiązki, które nie pozostaną dla nich obojętne kosztowo. Pozbawienie 
indywidualnego konsumenta legitymacji czynnej w procedurze abstrakcyjnej 
kontroli wzorców należy uznać za celowe, patrząc przez pryzmat kryterium 
efektywności systemu i jego ekonomiki. Niemniej, ciężar ten zostanie 
przeniesiony na UOKiK oraz organizacje konsumenckie. W opinii FK 
ustawodawca planując taką zmianę akcentów powinien przewidzieć skutki 
finansowe zarówno dla instytucji wszczynającej procedurę z urzędu, jak i dla 

Zmodyfikowano OSR - Wdrożenie 

ustawy nie spowoduje 
zwiększenia wydatków budżetu 
państwa. Zostanie sfinansowane 
bezpośrednio z budżetu UOKiK, 
przy założeniu, że będzie on 
zwiększony o 5 mln zł rocznie 
zgodnie z decyzją Premiera RP i 
Ministra Finansów. 
W wyniku zgłoszonych uwag 

zaproponowano zmianę 

projektowanych rozwiązań poprzez 

zapewnienie konsumentom, 

organizacjom konsumenckim, 

rzecznikom konsumentów i 

Rzecznikowi Ubezpieczonych 

prawo inicjowania postępowań 
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Inne uwagi: 
165. l Uwaga 

ogólna 

wnioskodawców, czyli organizacji konsumenckich. 

Rzecznik Ubezpieczonych zwraca uwagę, że ustawa o ochronie konkurencji i 
konsumentów nie zawiera legalnej definicji konsumenta, lecz w art. 4 pkt 12 
odsyła do definicji zawartej w art. 221 k.c. w świetle aktualnego brzmienia 

Rzecznik 
Ubezpieczonych 

przed Prezesem Urzędu w sprawie 

kontroli abstrakcyjnej postanowień 

wzorców umów. Podmioty te będą 

w równy sposób uprawnione do 

złożenia Prezesowi Urzędu 

zawiadomienia o stosowaniu przez 

przedsiębiorcę niedozwolonego 

postanowienia wzorca umowy, przy 

czym postępowanie to będzie 

mogło być wszczęte jedynie z 

urzędu przez Prezesa Urzędu. Inne 

podmioty uprawnione do złożenia 

zawiadomienia będą mogły 

uzyskać status podmiotu 

zainteresowanego. 

Wprowadzenie wskazanej zmiany 

spowoduje, że krąg osób 

uprawnionych do zainicjowania 

postępowania przed Prezesem 

Urzędu nie zostanie nadmiernie 

ograniczony w stosunku do sytuacji 

obecnej, a zatem nie powinno to 

łączyć się z istotnymi zmianami w 
zakresie funkcjonowania 

organizacji, tj. prowadzić do 

nadmiernego ich obciążenia. 

Poza zakresem nowelizacji. 
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której za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą 
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 
lub zawodową. 
Na pierwszy rzut oka wydawać by się zatem mogło, że osoba, której wprawdzie 
przysługuje względem przedsiębiorcy roszczenie o spełnienie świadczenia, lecz 
wynika to z umowy, którą z przedsiębiorcą tym zawarła inna osoba, nie może 
zostać uznana za konsumenta w rozumieniu art. 2i k.c. a tym samym 
praktyka przedsiębiorcy naruszająca zbiorowe interesy takich osób nie 
podlega badaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
gdyż wykracza to poza jego ustawowe kompetencje. Rzecznik Ubezpieczonych 
nie zgadzając się z taką zawężającą interpretacją obawia się jednak, iż sądy 

mogą podnosić wątpliwości co do takiego rozumienia przepisu (por. uchwałę 
Sąd Najwyższy składu siedmiu sędziów z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt III 
CZP 5/11), co w znacznym stopniu ograniczy możliwość działania Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sytuacjach, gdy sprawa 
dotyczy, np. praktyk zakładów ubezpieczeń związanych z rozpatrywaniem 
roszczeń zgłoszonych z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Porównując definicje pojęcia "konsument" obowiązujące na gruncie prawa 
unijnego i krajowego, trudno nie dostrzec faktu, iż implementacja dokonana 
przez polskiego ustawodawcę odbiega w pewnym zakresie od założeń 

przyjętych w dyrektywach konsumenckich. Definicja kodeksowa posługuje się 
bowiem kryterium czynności prawnej, mimo że dyrektywy odnoszą się jedynie 
do celu działania osoby fizycznej, bez jednoczesnego wymogu, by.czynność ta 
miała charakter czynności prawnej. Tym samym ochrona konsumencka może 
obejmować zarówno zawieranie i wykonywanie umów, jak i etap 
przedkontraktowy, a nawet stosunki pozaumowne. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinien dysponować 
kompetencjami do prowadzenia postępowań w przedmiocie nakazu 
zaprzestania lub zakazu jakiejkolwiek szkodliwej praktyki w odniesieniu do 
wszelkich praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
Kompetencje te powinny również dotyczyć praktyk zakładów ubezpieczeń 
związanych z rozpatrywaniem roszczeń zgłoszonych z tytułu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. 
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166. 1 art. 1 
ust. 2 

Zgodnie z art. l dyrektywy 2009/22/WE w sprawie nakazów zaprzestania 
szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, celem dyrektywy 
jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich odnoszących się do powództw o zaprzestanie 
szkodliwych praktyk, mających na celu ochronę zbiorowych interesów 
konsumentów, objętych dyrektywami wymienionymi w załączniku l, w celu 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Praktyką taką jest zaś każdy czyn niezgodny z wymienionymi dyrektywami, 
który narusza zbiorowe interesy konsumentów. Te dyrektywy to, m.in. 
85/577 /EWG w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów 
zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, 97/7 /WE w sprawie 
ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, 
2002/65/WE dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na 
odległość, 2005/29/WE dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych 
stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku 
wewnętrznym czy 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod 

rozstrzygania sporów konsumenckich. 
Z powyższych względów Rzecznik postuluje, aby przy okazji projektowanej 
nowelizacji ustawy zdefiniować na jej potrzeby pojęcie konsumenta w ten 
sposób, żeby obejmowało ono każdą osobę fizyczną, która działa w celu 
niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub 

wolnym zawodem. 
Równolegle należałoby dokonać zmiany w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o 
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 
ze zm.), w której w art. 2 pkt 2, zawierającym definicję pojęcia konsumenta, 
również znajduje się odniesienie do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Tutaj, przy 
uwzględnieniu wcześniejszego postulatu Rzecznika, należałoby wprowadzić 
odesłanie do definicji zawartej w ustawie o ochronie konkurencji i 

konsumentów. 
Projektowane brzmienie art. 1 ust. 2 powinno zostać przeformułowane, z \ Polska Izba 
uwzględnieniem właściwych zasad interpunkcji. Informatyki i 

Uwaga o charakterze redakcyjnym, 
do rozważenia w toku komisji 
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167. 

168. 

169. 

art.1 
ust. 2 

art. 24 
ust. 2 
pkt 1 

art. 31 
pkt 2, 

Związek nie podziela stanowiska, aby nowelizacja polegająca na rozszerzeniu 
zakresu regulacji u.o.k.i.k. o przeciwdziałanie stosowaniu przez 
przedsiębiorców niedozwolonych postanowień wzorców umów w 
przedstawionym przez Prezesa Urzędu kształcie była zasadna, z przyczyn, o 
których będzie mowa niżej. Przedmiotowy przepis ma charakter wstępny, 
techniczny i jego nowelizacja jest zależna od tego, czy ostatecznie dodane 
zostaną postanowienia planowanego działu lila u.o.k.i.k. W przypadku 
rezygnacji z dodania działu lila do u.o.k.i.k., nowelizacja art. l ust. 2 u.o.k.i.k. 
będzie bezprzedmiotowa. 

Z uwagi na uchylenie pkt l w art. 24 ust 2 uokik stosowanie we wzorcach 
niedozwolonych postanowień umownych nie będzie uznawane ze praktykę 

naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Przyjęcie takiego stanowiska ma 
wpływ przykładowo na projektowaną w art. 101a możliwość wydania decyzji o 
nakazaniu zaniechania praktyki przed końcem postępowania z uwagi "na 
poważne i trudne do usunięcia zagrożenie interesów konsumentów". Możliwość 
wydania takiej decyzji przewidziana jest jedynie w postępowaniu w sprawach 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W ocenie Federacji 
Konsumentów zasadne byłoby pozostawienie w art. 24 ust. 2 pkt l stosowania 
niedozwolonych postanowień umownych wbrew zakazowi. Takie rozwiązanie 
umożliwi Prezesowi UOKiK dalej idącą kontrolę oraz szczególnie w aspekcie 
możliwości wydania decyzji tymczasowej z projektowanego art. lOla wpłynie 
pozytywnie na zwiększenie ochrony konsumentów. 

Związek zgłasza analogiczne uwagi jak w punkcie dat. art. l ust. 2 niniejszego 
pisma. Z uwagi na kontrowersje dotyczące przyznaniu uprawnień Prezesowi 

Telekomunikacji 
Związek Firm 
Doradztwa 
Finansowego 

Federacja 
Konsumentów 

Związek Firm 
Doradztwa 

prawniczej. 
Uwaga niezasadna, wobec braku 
rezygnacji z wprowadzenia Działu 

lila. 

Uwaga niezasadna. Uchylenie art. 
24 ust. 2 pkt l uokik oraz w 
konsekwencji brak możliwości 

zastosowania w takiej sytuacji 
decyzji tymczasowej jest związane 
ze zmianą systemową polegającą na 
przejściu z systemu sądowej kontroli 
abstrakcyjnej niedozwolonych 
postanowień umownych na tryb 
administracyjny oraz rozwiązaniu 

zgodnie z którym prawomocna 
decyzja o uznaniu postanowienia za 
abuzywne będzie mieć skutek 
wobec przedsiębiorcy, co do 
którego stwierdzono jego 
stosowanie (por. art. 23d uokik). W 

przypadku stosowania klauzul 
abuzywnych wbrew zakazowi, w 
sytuacji wydania decyzji z art. 23b, 
Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć 
karę na podstawie art. 107 uokik. 

Uwaga niezasadna, wobec braku 
rezygnacji z wprowadzenia Działu 
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170. 

art. 47, 
art. 48 

ust. 2 
pkt la, 
art. 49 
ust. 3, 

art. 
lOS n 
ust. l 

Urzędu do samodzielnego decydowania o uznaniu postanowień wzorca 
umownego za niedozwolony, w przypadku rezygnacji z przedmiotowej zmiany, 

nowelizacja przepisu byłaby bezprzedmiotowa. 

art. 114 l Należy dodać ust. l a w brzmieniu: 

"la. Jeżeli orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. l, dotyczy przedsiębiorcy 
niebędącego osobą fizyczną, odpowiedzialność przewidzianą w ust. l ponosi 
osoba kierująca przedsiębiorstwem.". Jest to uzasadnione występowaniem luki w 
przepisach sankcjonujących nieudzielanie odpowiedzi na wystąpienie rzecznika 
konsumentów. Problem dotyczy braku możliwości zastosowania sankcji w 
przypadku, gdy przedsiębiorca posiada osobowość prawną. W praktyce sady 
przyjmują, że krąg podmiotów mogących odpowiadać za to wykroczenie należy 
ograniczyć jedynie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w 
tym wspólników spółek cywilnych. Sądy wykluczają możliwość pociągnięcia do 

odpowiedzialności innych przedsiębiorców (w szczególności spółek prawa 
handlowego, spółdzielni, czy stowarzyszeń), z uwagi na to, że nie są to osoby 
fizyczne, jak też osób fizycznych pełniących funkcje kierownicze lub wchodzących 
w skład organu zarządzającego takich przedsiębiorców, z uwagi na to, że nie są 
oni przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 uokik. 

Finansowego 

Krajowa Rada 
Rzeczników 
Konsumentów 

lila. 

Propozycja wykracza poza zakres 
przedmiotowy nowelizacji, 
zaakceptowany przez Zespół ds. 
Programowania Prac Rządu. 
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01.06.2015 
Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw 
(część 11) 

Uwagi ogólne - klauzule 
Podsumowanie: 

l) Negatywna ocena zmiany systemu sądowego na administracyjny- uwaga nieuwzględniona 
Obecne rozwiązania nie zapewniają skutecznej eliminacji niedozwolonych postanowień wzorców umów z obrotu, pomimo bardzo dużej liczby 
orzeczeń w sprawach o uznanie postanowień wzorców umów za niedozwolone. Próba usprawnienia systemu została podjęta przez Ministra 
Sprawiedliwości, jednakże w wyniku konsultacji społecznych i międzyresortowych oraz uzgodnień z Ministerstwem Sprawiedliwości uznano, że 
proponowane zmiany nie zapewniają dostatecznie skutecznej i szybkiej procedury eliminacji niedozwolonych postanowień wzorców umownych. 
Należy ponadto zauważyć, że funkcjonujący obecnie system kontroli nie nakłada w praktyce efektywnych i odstraszających sankcji związanych z 
wykorzystywaniem postanowień niedozwolonych przez przedsiębiorców, co sprawia, że włączanie takich postanowień do stosowanych przez 
przedsiębiorców wzorców umów nie wiąże się z realnym ryzykiem. Równocześnie niskie ryzyko sprawia, że przedsiębiorcy wielokrotnie nie są w 
praktyce zainteresowani usunięciem niedozwolonych postanowień, pomimo prawomocnych wyroków sądowych i wpisania tych postanowień do 
rejestru. 
Zmiana systemu orzekania w sprawach niedozwolonych klauzul umownych z sądowo-administracyjnego na administracyjny z kontrolą sądową, 
powinna spowodować zwiększenie jego skuteczności. Podkreślenia wymaga fakt, że udział sądu w postępowaniach w sprawie niedozwolonych klauzul 
umownych nie został wyeliminowany. Wprawdzie organem orzekającym ma być Prezes UOKiK, jednakże kontrola jego decyzji pozostaje w gestii Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, orzekającego obecnie w tych sprawach, który będąc sądem cywilnym dokonuje kontroli decyzji Prezesa UOKiK 
również pod względem merytorycznym. 
Oceniając proponowane rozwiązania w świetle ogólnie pojętych zasad ustrojowych należy zauważyć, że postępowanie o stwierdzenie abuzywności 
klauzuli nie jest klasycznym postępowaniem pomiędzy podmiotami stosunków prywatnoprawnych. W doktrynie pojawiają się opinie, iż w związku z 
tym nie jest to sprawa cywilna, albo też, że jest to wprawdzie sprawa cywilna, ale klasyczny proces nie jest adekwatny do rozstrzygania tego typu 
spraw. Stwierdzić zatem należy, iż projektowane w ustawie rozwiązanie jest kierunkowo zgodne z każdym z tych poglądów. 
Nie można zgodzić się z podnoszonym zarzutem braku bezstronności Prezesa UOKiK jako podmiotu chroniącego interesy konsumentów. Przede 
wszystkim Prezes UOKiK jest rzecznikiem interesu publicznego i w prowadzonych na podstawie ustawy postępowaniach ten interes realizuje. Ustawa 
o ochronie konkurencji i konsumentów wskazuje na dwa cele: ochronę konkurencji i ochronę interesów konsumentów. Oba te obszary są 
nierozerwalnie ze sobą związane. Zdrowa konkurencja na rynku zawsze pozytywnie wpływa na sytuację konsumentów, a z kolei skuteczne 
przeciwdziałanie naruszeniom interesów konsumentów sprzyja wzmocnieniu uczciwej konkurencji. A zatem obowiązkiem Prezesa UOKiK jest stanie 

na straży obu tych dóbr. 
Należy również zauważyć, iż przedsiębiorca względem którego prowadzone jest postępowanie "klauzulowe" w pełni zachowuje prawo do bycia 
wysłuchanym. Reguły postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezesa UOKiK przyznają mu pełne prawo uczestnictwa w postępowaniu, 
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na każdym jego etapie. Podkreślić przy tym trzeba, że zgodnie z art. 84 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach dotyczących 
dowodów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu stosuje odpowiednio przepisy art. 227-315 Kodeksu postępowania cywilnego, tym samy, w 
zakresie gromadzenia dowodów, już na etapie postępowania administracyjnego obowiązują pewne gwarancje proceduralne właściwe postępowaniu 
sądowemu. 

Ponadto, prawo do sądowej kontroli decyzji Prezesa UOKiK realizuje się poprzez przyznanie stronie postępowania środków odwoławczych. 
Merytoryczna kontrola decyzji Prezesa UOKiK pozostawiona zostaje wyspecjalizowanemu sądowi, którym jest SOKiK. Należy również podkreślić, iż 

projektowana regulacja nie eliminuje indywidualnego trybu dochodzenia abuzywności postanowień wzorca umowy, zwanego trybem kontroli 
incydentalnej. W tym kontekście konstytucyjna zasada wynikająca z art. 45 nie zostaje naruszona. 
Analizując projektowane regulacje w świetle prawa UE należy przypomnieć, iż omawiane instytucje wiążą się z implementacją prawa UE, tj. dyrektywy 
98/27 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. o nakazach zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów 
konsumentów (Dz.Urz. UE 1999 L 166, 51 ze zm., wydanie specjalne polskie Dz.Urz. UE sp. 15-4-43), zastąpionej następnie dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów 
konsumentów (Dz.Urz. UE L 110/30, dalej jako dyrektywa 2009/22) oraz dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.Urz. UE 1993 L 95, 29 wydanie specjalne polskie Dz.U. UE sp. 15-2-288, dalej jako dyrektywa 
93/13). 
Dyrektywa 2009/22 zawiera otwarty katalog praktyk, które uznane są za szkodzące interesom konsumentów, wymieniając akty prawne, w których 
zawarte są regulacje dotyczące tychże praktyk. W zakres stworzonej w oparciu o przepisy dyrektywy 2009/22 ochrony konsumentów przed 
szkodliwymi praktykami, wchodzą także regulacje zawarte w dyrektywie 93/13 (pkt 5 załącznika do tejże dyrektywy). Obie wymienione dyrektywy 
tworzą spójny system, który winien stanowić skuteczną ochronę przed stosowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w 
zakresie stosowania klauzul abuzywnych. Z powyższego wynika, że obowiązkiem Państw członkowskich jest stworzenie regulacji, które w ramach 
systemu przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów przewidywać będą także instrumenty pozwalające na eliminację 
naruszeń dyrektywy 93/13 w tym zakresie. 
Należy podkreślić, że dyrektywa 93/13 stanowi środek harmonizacji minimalnej i w myśl jej art. 8 państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać 
bardziej rygorystyczne przepisy prawne (zmierzające do osiągnięcia wyznaczonego przez nią celu), o ile są one zgodne z unijnym prawem pierwotnym 
w dziedzinie objętej tą dyrektywą. 
Trzeba mieć przy tym na uwadze, że art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia stosownych i skutecznych 
środków prawnych, które zapobiegać będą stałemu stosowaniu przez przedsiębiorców niedozwolonych klauzul w umowach z konsumentami. Przepis 
ten nie precyzuje formy prawnej takich środków, pozostawiając państwom członkowskim dużą swobodę co do ujęcia takiego mechanizmu i zasad jego 
funkcjonowania. 
Z kolei z samej zasady efektywności wynika również obowiązek, niezależny od treści przepisów prawa pierwotnego lub wtórnego Unii, by prawo 
krajowe zawierało przepisy zapewniające skuteczne, odstraszające sankcje za naruszenie uprawnień wynikających z prawa UE. 
Gdy akt prawa unijnego nie przewiduje sankcji za naruszenie wynikających z niego praw, nie wystarczy odpowiednie zastosowanie przepisów prawa 
krajowego w celu uzupełniania luki. Trybunał wymaga, by prawo· krajowe przewidywało wprost kary, które są efektywne, proporcjonalne i zniechęcą 
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do naruszania praw podmiotowych. Brak takich sankcji stanowi naruszenie prawa unijnego. 
Warto także podkreślić, że zasada efektywności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości ważona jest przede wszystkim z autonomią proceduralną 
państw członkowskich. Dyrektywa Rady 93/13/EWG w tym zakresie również ten wybór pozostawia państwom członkowskim, co jednocześnie oznacza 
dopuszczenie administracyjnego trybu kontroli abstrakcyjnej (sytuacja taka jest obecna np. w Grecji czy we Włoszech). 
Treść art. 7 dyrektywy 93/13 w zestawieniu z celami oraz art. 1 ust. 1 i 2 dyrektywy 2009/22 realizuje sformułowany w orzecznictwie TSUE obowiązek 
zapewnienia skutecznych sankcji, w tym sankcji o charakterze administracyjnym, za działania naruszające prawa konsumentów. Determinuje to 
wykładnię przepisów prawa krajowego, na pierwszy plan wysuwając potrzebę zapewnienia skuteczności przepisom chroniącym konsumentów. 
W świetle powyższego należy więc stwierdzić, że projektowane rozwiązanie jest zgodne i całkowicie realizuje postulat zapewnienia pełnej 

skuteczności obowiązującego prawa UE. Przyczynia się także do podniesienia poziomu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami 
rynkowymi w sposób odpowiadający wymogom wynikającym z art. 76 Konstytucji RP. 

1. l Uwaga 
ogólna 

Proponowana zmiana modelu kontroli wzorców umów oznacza przyznanie l SPK 
Prezesowi UOKiK kompetencji do rozstrzygania szczegółowych kwestii z 
zakresu prawa zobowiązań, a więc stosunków cywilnoprawnych 
wymagających rozważenia interesu obu stron sporu. Rozstrzyganie tych 
problemów w kontradyktoryjnym procesie, przez bezstronny sąd stanowi 
najlepszy wyraz gwarancji zasady równości wobec prawa oraz prawa do sądu. 
Dotychczas Prezes UOKiK oceniał praktyki przedsiębiorców o charakterze 
deliktu, w szczególności określonych w ustawie o przeciwdziałaniu 

nieuczciwym praktykom rynkowym, czy ustawie o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zakładana zmiana w powiązaniu z innymi propozycjami nowych 
instrumentów w dyspozycji Prezesa UOKiK zawartymi w Projekcie, może 
doprowadzić do zbytniej ingerencji w wolność działalności gospodarczej, w 
szczególności w swobodę zawierania umów. 
Korzyści ze zmiany systemu oraz cele określone Dyrektywą 93/13 możliwe 
były do realizacji przy zachowaniu systemu sądowej kontroli po jego 
ulepszeniu. W szczególności uregulowania kwestii zakresu związania 

rozstrzygnięciami, która także porządkowałaby kwestie charakteru kontroli. 
W obecnym systemie rozstrzygnięcia w zakresie abuzywności danego wzorca 
podlegają ocenie sądu dwukrotnie (w postępowaniu zmierzającym do wpisu 
danej klauzuli do Rejestru oraz w razie złożenia odwołania od decyzji Prezesa 
UOKiK wydanej w oparciu o obecny art. 24 ust. 2 (l) UOKiK). W uzasadnieniu 
Projektu wielokrotnie podkreślano, że zakładana zmiana nie eliminuje 

Por. pkt 1) 
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2. l Uwaga 
ogólna 

3. l Uwaga 
ogólna 

4. l Uwaga 
ogólna 

kontroli sądowej. Jak wynika z powyższego, będzie ją jednak ograniczać. 
Należy podkreślić, że korzyści wynikające ze skrócenia procesu kontroli nie 
mogą odbywać się kosztem jakości tej kontroli. 
Prezes UOKiK będzie dysponował swoistą przewagą na przedsiębiorcą w 
trakcie kontroli administracyjnej wzorca (zagrożenie dotkliwą karą, możliwość 
wydania decyzji tymczasowej), podczas gdy prawo przedsiębiorcy do 
bezstronnej oceny sądu będzie oddalone w czasie (do zakończenia sądowej 
kontroli w wyniku złożonego odwołania od decyzji Prezesa UOKiK). W tej 
sytuacji wielu przedsiębiorców będzie decydowało się na wycofanie 
określonych wzorców z obrotu, będąc w praktyce zmuszonym do ponoszenia 
kosztów związanych z takim okresem wyczekiwania. 
Wątpliwości budzi przyznanie Prezesowi UOKiK prawa o orzekaniu o l Pracodawcy RP 
niezgodności klauzul umownych z prawem, biorąc pod uwagę to, że sprawy o 
orzekaniu o abuzywności klauzul mają charakter typowo cywilnoprawny l 
wywierają znaczący wpływ na relacje pomiędzy podmiotami prywatnymi, 
Powyższe sprawy wymagają skomplikowanych ocen oraz wzięcia pod uwagę 
interesów obu stron1

. Zachodzi obawa, iź rozwiązanie to naruszałoby prawo do 
sądu. Należy odróżnić ocenę postanowienia wzorca umownego od 
postępowania w sprawie stwierdzania praktyk naruszających. zbiorowe 
interesy konsumentów, które ze swej istoty opiera się na władczym 

podporządkowaniu przedsiębiorców organom nadzorującym. Natomiast 
ocena i wykładnia postanowienia umownego jest związana ze stosowaniem 
przepisów kodeksu cywilnego. 
Jedynie niezawisły sąd, przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności sprawy i Business Centre 
po wyważeniu interesów zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenta powinien Club, Poczta 
rozstrzygnąć, czy dana klauzula wypełnia dyspozycję art. 385[1] § 1 k.c. W Polska 
sytuacji, gdy rozwiązanie orzekania przez Prezesa UOKiK w sprawie 
stosowania klauzul abuzywnych zostanie ostatecznie przyjęte przez 
Ustawodawcę, należy ściśle doprecyzować to, jakie zobowiązania w związku 
ze stwierdzonymi naruszeniami może nałożyć na przedsiębiorcę Prezes UOKiK 
Projekt nie przewiduje żadnego tego rodzaju mechanizmu, który pozwoliłby Polska Izba 
w sposób względnie prosty ustalić czy dane postanowienie będzie stanowiło Komunikacji 
niedozwoloną klauzulę umowną. W szczególności Projekt nie przewiduje Elektronicznej 

Por. pkt 1) 

Por. pkt 1) 

Uwaga niezasadna. Przedsiębiorcy 

traktowani są w obrocie jako 
profesjonaliści. 
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5. l Uwaga 
ogólna 

jednoznacznie żadnej możliwości uprzedniej konsultacji z Prezesem UOKiK, 
przed wprowadzeniem danego rozwiązania przez przedsiębiorcę. Oznacza to 
przerzucenie całego ryzyka na przedsiębiorców i odstąpienie od prawdziwie 
prewencyjnej działalności Prezesa UOKiK na rzecz działalności represyjnej. 
Przedsiębiorcy będą zmuszeni do całkowicie samodzielnej oceny spełnienia 
wskazanych kryteriów przez stosowane umowy, która -nawet przy analizie 
wszystkich decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK, wraz z ich 
uzasadnieniami - będzie z istoty niepewna. Odpowiedzialności podlega 
działalność przedsiębiorców niezależnie od jej umyślności, w tym więc także 
w przypadku dołożenia maksymalnej staranności. Więcej - nieumyślność 

naruszenia nie tylko nie stanowi okoliczności wyłączającej odpowiedzialność, 
lecz nawet łagodzącej taką odpowiedzialność. Projekt opiera się wręcz na 
założeniu, iż przewidziane rygory odpowiedzialności będą stosowane w 
odniesieniu do nieumyślnych naruszeń a umyślność naruszenia jest wyłącznie 
okolicznością dodatkowo obciążającą i dalej podnoszącą wysokość orzekanej 
kary. Rozwiązanie to - częściowo choć zrozumiałe w przypadku takich działań 
jak np. niezgłoszenie zamiaru koncentracji, które rzadko "umknie uwadze" 
przedsiębiorcy - rodzi bardzo poważną wątpliwość w przypadku klauzul 
niedozwolonych. Nie poprawia sytuacji polskich przedsiębiorców 

rozszerzająca niekiedy interpretacja przepisów, stosowana przez Prezesa 
UOKiK, zmierzająca do ochrony interesów konsumentów, kosztem 
przedsiębiorców. Powyższe okoliczności, w sytuacji przyjęcia dodatkowo 
ustawy o prawach konsumenta, która całkowicie pomija specyfikę 

działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, pozostając miejscami 
sprzeczną z ustawą Prawo telekomunikacyjne, powodują, iż działalność 

telekomunikacyjna obarczona będzie takim ryzykiem, które w istotny i 
negatywny sposób może wpłynąć na konkurencyjność polskiego rynku usług 

telekomunikacyjnych. 
Należy gruntownie rozważyć, czy przyznanie Prezesowi Urzędu kompetencji l Związek Banków 
do rozstrzygania w postępowaniu administracyjnym o uznaniu postanowienia Polskich 
wzorca umowy za niedozwolone jest zasadne (w ocenie ZBP brak ku temu 
uzasadnienia), w szczególności w kontekście naruszenia prawa do sądu (art. 
45 ust. 1 Konstytucji). Obecnie sprawy z zakresu uznania postanowienia za 

Decyzje Prezesa UOKiK będę 

publikowane w celach 
edukacyjnych. 

Por. pkt 1 
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niedozwolone rozstrzyga niezawisły sąd w postępowaniu cywilnym, które jest 
oparte na innych zasadach niż postępowanie administracyjne. Ponadto 
sprawy o uznanie postanowienia za niedozwolone ma dotyczyć wykładni 
postanowienia umownego, które jest stosowane w regulowaniu stosunków 
cywilnoprawnych. W związku z tym koniecznym jest dokonanie weryfikacji, 
czy jest właściwe dokonywanie analizy takich postanowień poprzez 
zastosowanie postępowania właściwego dla oceny stosunków 
administracyjnych, które jest oparte na władczym podporządkowaniu. Należy 
odróżnić ocenę postanowienia wzorca umownego od postępowania w 
sprawie stwierdzania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 
które ze swej istoty opiera się na władczym podporządkowaniu 

przedsiębiorców organom nadzorującym. Ocena i wykładnia postanowienia 
umownego jest związana ze stosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego i w 
związku z tym koniecznym jest przeprowadzenie gruntownej analizy, czy 
cywilnoprawny charakter wzorców umownych nie powinien jednak być 

oceniany przez sąd w postępowaniu cywilnym. 
Ponadto, kontrola w trybie administracyjnym budzi uzasadnione wątpliwości 
również z uwagi na zatracenie w Projekcie rozdziału pomiędzy kontrolą 

abstrakcyjną dotyczącą wzorców umownych, a kontrolą incydentalną, której 
przedmiotem jest ocena postanowień konkretnej umowy z uwzględnieniem 
każdorazowo stanu faktycznego danej sprawy, okoliczności zawarcia umowy. 
Postanowienie umowne uznane w trybie kontroli abstrakcyjnej za 
niedozwolone, na gruncie konkretnej sprawy, nie musi być obligatoryjnie 
przez sąd uznane za takowe (przykładowo z uwagi na indywidualne 
uzgodnienie postanowienia pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem). 
Zrealizowanie postulatów wskazanych w Projekcie tj. uszczelnienie systemu 
ochrony konsumentów, zwiększenie pewności prawnej poprzez zmianę 

modelu kontroli abstrakcyjnej klauzul, może nastąpić przez wprowadzenie 
innego rodzaju zmian, w szczególności zawartych w projekcie Ministerstwa 
Sprawiedliwości - zmian Kodeksu postępowania cywilnego. Usunięcie 

wątpliwości co do tzw. rozszerzonej prawomocności wyroku w sprawie 
postanowienia niedozwolonego mogłoby nastąpić przez zmianę w art. 47939 

Kpc wskazującą, jak należy tę prawomocność rozumieć. Podobnie prostym 
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6. l Uwaga 
ogólna 

7. l Uwaga 
ogólna 

zabiegiem legislacyjnym byłaby zmiana dotycząca sposobu prowadzenia 
rejestru niedozwolonych postanowień umownych (zgodnie z projektem MS). 
Przyznanie Prezesowi UOKiK kompetencji do uznawania, czy postanowienia l Lewiatan 
używane we wzorcach są niedozwolone, czy nie i karania przedsiębiorców w 
trybie administracyjnym może budzić wątpliwości. Po pierwsze, w sytuacji, 
gdy dana klauzula w ogóle nie będzie wpisana do rejestru klauzul 
abuzywnych, to skąd przedsiębiorcy mają wiedzieć, że ma ona charakter 
abuzywny? Zazwyczaj nie będą wiedzieć o kontroli czy "sporze" Prezesa 
UOKiK z innymi przedsiębiorcami, a nie zmieni to faktu, że będzie im można 
przypisać naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Po drugie, sprawy 
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone mają charakter 
cywilnoprawny, a tym samym mają ogromny wpływ na kształt praw, 
obowiązków i stosunków pomiędzy prywatnymi podmiotami. Dlatego też, 
dotychczasowy sposób rozpoznawania spraw przez sądy, nie zaś przez organy 
administracji publicznej ma niewątpliwe zalety z punktu widzenia praw 
przedsiębiorców. Zamiana tego postępowania na postępowanie 
administracyjne przy następczej kontroli sądowej wydaje się akceptowalne, 
aczkolwiek proponowany kształt przepisów budzi wątpliwości 
Projektowane rozwiązania zakładają wprowadzenie do ustawy o ochronie l Polska Izba 
konkurencji i konsumentów przepisów wprost zakazujących stosowania Ubezpieczeń 
niedozwolonych klauzul we wzorcach umów zawieranych z klientami oraz 
przepisów o postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone. Nadają Prezesowi UOKiK uprawnienia do 
wydawania decyzji o uznaniu wzorca umownego za niedozwolony i 
zakazującej jego wykorzystywania. Prawomocna decyzja o uznaniu 
postanowienia wzorca umowy za niedozwolony ma skutek wobec 
przedsiębiorcy, co, do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonych 
postanowień umownych oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli 

z nim umowę na podstawie tego wzorca. 
Kontrola abstrakcyjna wzorca umownego, w świetle propozycji, będzie miała 
charakter administracyjny (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie 
rozpatrywał odwołania od decyzji Prezesa UOKiK). Prezes UOKiK, nie czekając 
na orzeczenie sądu i wpis danego postanowienia do rejestru, sam będzie 

Por. pkt 1) 
Wszystkie decyzje Prezesa UOKiK 
będą publikowane, m.in. w celu 
edukacyjnym. 

Por. pkt 1) 
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oceniał jego abuzywność i zakazywał stosowania. Rozwiązanie takie wymaga 
rozważania zgodności z zasadniczymi normami prawa ponieważ 

postanowienia wzorców umownych mają charakter cywilnoprawny, a nie 
administracyjnoprawny - kształtują prawa i obowiązki pomiędzy prywatnymi 
podmiotami. Z uwagi na powyższe, o charakterze abuzywnym tych 
postanowień powinny co do zasady rozstrzygać sądy powszechne, a nie organ 
administracji publicznej. 
Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały III CZP 73/13: 
"Ustawodawca wyraźnie sygnalizuje, że Prezes UOKiK nie ma samodzielnej 
kompetencji do oceny, czy postanowienie użyte we wzorcu umownym przez 
określonego przedsiębiorcę jest niedozwolone. Rozwiązanie takie należy 

uznać za celowe i dobrze określające wzajemne kompetencje różnych 

podmiotów, które mogą podejmować działania zapobiegające stałemu 

stosowaniu wobec konsumentów niedozwolonych postanowień we wzorcach 
umownych wytworzonych przez przedsiębiorcę. Tak regulacja zasługuje na 
pełną aprobatę, zważywszy że sprawa o uznawanie postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone ma charakter typowo cywilny i wymaga 
skomplikowanych ocen (wzięcia pod uwagę interesów stron, sprzeczności z 
dobrymi obyczajami, określenia charakteru świadczenia) do których powołany 
jest sąd, a nie organ administracyjny". Powyższe poddaje pod wątpliwość 
niezależność, bezstronność działań podejmowanych przez UOKIK. Kontrola 
sądowa decyzji może natomiast okazać się iluzoryczna zważywszy na 
możliwość nadania przez Prezesa UOKIK rygoru natychmiastowej 
wykonalności wydanej decyzji oraz kompetencji Prezesa UOKIK do 
przedstawiania z urzędu istotnego dla sprawy poglądu. Ponadto stosownie do 
proponowanej zmiany w ustawie kodeks postępowania cywilnego (dodany 
art. 11 ze zn. l) ustalenia prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK wiązać będą 
sąd w postępowaniu cywilnym.W obecnym stanie prawnym dużo 

kontrowersji wzbudza fakt, że w sprawie cywilnej to samo postanowienie 
może być badane w dwojaki sposób: abstrakcyjnie przez SOKiK,a w 
konkretnych okolicznościach przez sąd cywilny. Prowadzi to do zaskakującej 
sytuacji, że w sprawach indywidualnych sąd może nie badać okoliczności 
konkretnej sprawy. Jeśli pozew zostanie złożony w odniesieniu do 
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8. l Uwaga 
ogólna 

postanowienia jeszcze nie uznanego za abuzywne, wówczas sąd bada 
okoliczności zawarcia umowy i skutki postanowienia dla obydwu stron w tej 
konkretnej sprawie. Jeśli zaś pozew dotyczy postanowienia uznanego za 
abuzywne przez SOKiK- wówczas nie bada jego abuzywności. Prowadzi to do 
sytuacji, że w tym drugim przypadku abuzywność postanowienia nigdy nie 
jest badana w okolicznościach konkretnej sprawy - SOKiK bada 
postanowienie abstrakcyjnie, a sąd cywilny przyjmuje jego ustalenia. Błąd ten 
jest powielony w przedmiotowym projekcie ustawy: 
-Jeżeli sprawa trafi najpierw do sądu cywilnego- sąd zbada postanowienie w 
okolicznościach konkretnej sprawy (można przedstawiać dowody na brak 
jego abuzywności w danych okolicznościach); 
- Jeżeli sprawa najpierw trafi do Prezesa UOKiK - Prezes UOKiK zbada w 
ogólności abuzywność danego postanowienia. Jeśli po uznaniu go za 
abuzywne do sądu zostanie skierowana sprawa cywilna- sąd będzie związany 
ustaleniami Prezesa UOKiK i również nie będzie badał abuzywności 

postanowienia w okolicznościach konkretnej sprawy. Szczególnie w sytuacji 
ustalenia prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK m.in. w sprawach o uznanie 
postanowień wzorca umowy za niedozwolone będą wiążące dla sądów w 
postępowaniu cywilnym. 
Izba negatywnie ocenia propozycję przekazania kontroli abstrakcyjnej Polska Izba 
postanowień wzorców umownych Prezesowi UOKiK. Obecny system, Informatyki i 
przewidujący powierzenie abuzywności klauzul Sadowi Ochrony Konkurencji Telekomunikacji 
i Konsumentów, może w pełni spełniać cele określone dyrektywą 93/13, 
usprawnienia wymaga jedynie postępowanie przed Sądem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, do czego zmierzał "Projekt założeń projektu 
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw" przedstawiony w dniu 23 maja 2014 r. przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości. Kompetencje Prezesa UOKiK do tej pory obejmowały 
praktyki przedsiębiorców bardziej o charakterze deliktu, w szczególności 
określone w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 
czy wcześniej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W chwili 
obecnej kompetencje orzecznicze Prezesa Urzędu miałyby istotnie zostać 
rozszerzone na prawo zobowiązań. Do tej pory, bowiem decyzje Prezesa 

Por. pkt 1) 
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9. l Uwaga 
ogólna 

lOJ Uwaga 
ogólna 

llJ Uwaga 
ogólna 

UOKiK w sprawie niedozwolonych postanowień umownych były jedynie 
konsekwencją rozstrzygnięć wydanych w sprawie klauzul przez sądy 

powszechne. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest 
organem obiektywnym, celem jego działania jest ochrona konkurencji i 
konsumentów, ustawa nie nakłada na Prezesa obowiązku uwzględniania 

wpływu jego decyzji na gospodarkę i słuszne interesy przedsiębiorców. W 
związku z tym często obserwuje się zbytnią ingerencję organu w wolność 
działalności gospodarczej. Ten brak obiektywności może być szczególnie 
szkodliwy w przypadku powierzenia Prezesowi Urzędu kompetencji do 
stwierdzania abuzywnego charakteru postanowień wzorców umownych. 
Niedcokreślony charakter przesłanek "dobre obyczaje" i "rażące naruszenie 
interesów konsumenta" przyznaje Prezesowi UOKiK w dużej mierze 
nieograniczoną dowolność ingerencji w stosunki umowne, która sprowadzać 
będzie się w praktyce do kwestionowania klauzul, które nie będą posiadać 
przymiotu "rażącego naruszenia". 
Należy rozważyć konstytucyjność powierzenia Prezesowi 
dotychczasowych kompetencji sądownictwa antymonopolowego. 

UOKiK l Krajowa l Por. pkt 1) 
Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo 

-Kredytowa 
Zastrzeżenia budzi tendencja do przyznawania kolejnym urzędom Izba Gospodarcza 
centralnym bardzo szerokich uprawnień, a tym samym zamazywanie "Wodociągi 

granicy między władzą wykonawcza oraz sadowniczą. O tym, czy dana Polskie" 
klauzula wypełnia dyspozycję art. 3851 § 1 k.c. powinien orzekać wyłącznie 
niezawisły sad , przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy i po 
wyważeniu interesów zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta. 
Wątpliwości budzi kwestia relacji pomiędzy wpisami w dotychczasowym Stowarzyszenie 
rejestrze a możliwością czy też zasadnością wszczynania postępowań przez Pro Futuris, 
Prezesa UOKiK i wydawanymi w ich wyniku decyzjami. Przykładowo, konsumenci ( 21 
problemami które mogą się tu pojawić (i zapewne pojawią) będą: czy Prezes maili) 
UOKiK może w ogóle wszcząć postępowanie o uznania klauzuli za 
niedozwoloną w sytuacji, gdy tożsama albo analogiczna klauzula (rozszerzona 
skuteczność) jest już wpisana do dotychczasowego rejestru w stosunku do 
tego samego albo nawet innego przedsiębiorcy; co w sytuacji, gdyby Prezes 

Por. pkt 1) 

Uwaga niezasadna. Por. przepisy 
przejściowe do projektu ustawy. W 
związku z koniecznością ustalenia 
wzajemnej relacji przepisów 
obecnie obowiązujących i 
przepisów projektowanych, 
całkowicie zmieniających model 
kontroli abstrakcyjnej postanowień 

lO 



12J Uwaga 
ogólna 

UOKiK wydał decyzję stwierdzająca brak cech abuzywności klauzuli, która (lub 
klauzula do niej podobna) była wcześniej wpisana do dotychczasowego 

rejestru. 

Wprowadzenie rozwiązania dotyczącego rozszerzonego skutku prawomocnej 
decyzji wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli umowę na podstawie 
wzorca uznanego za niedozwolony, może w poszczególnych przypadkach 
oznaczać, że konsument poniesie szkodę. W naszej opinii to konsument 
powinien samodzielnie móc decydować, czy skorzystać ze skutków orzeczenia 
w przedmiocie wzorca czy z jakiś względów korzystniejsze będzie dla niego 
kontynuowanie umowy na dotychczasowych zasadach. 

Izba Gospodarcza 
Towarzystw 
Emerytalnych 

wzorców umów przyjęto, że 

prowadzony na podstawie 
dotychczasowych przepisów rejestr 
niedozwolonych klauzul będzie 

funkcjonował przez 10 lat od 
wejścia w życie ustawy. W stosunku 
do klauzul wpisanych do rejestru 
Prezes UOKiK będzie orzekał o 
stosowaniu praktyki naruszającej 

zbiorowe interesy konsumentów na 
podstawie przepisów 
dotychczasowych (art. 24 ust. 2 pkt 
1 ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów), z uwzględnieniem 
wydanych w tym zakresie orzeczeń 
sądowych, w szczególności uchwały 
Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 
17/15 oraz wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości w sprawie C-
119/15 
Uwaga niezasadna. Należy 

podkreślić, że proponowane 
przepisy nie modyfikują 

cywilnoprawnych skutków uznania 
klauzuli za niedozwoloną, stan 
prawny w tym zakresie nie ulega 
zmianie. Podkreślić też trzeba, że 

rozszerzona skuteczność 

rozstrzygnięcia uznającego 

postanowienie wzorca umowy za 
niedozwolone w stosunku do 
konsumentów, będących stroną 

umów zawartych z wykorzystaniem 
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13J Uwaga 
ogólna 

14J Uwaga 
ogólna 

151 Uwaga 
ogólna 

Projekt poszerza zagrożenia dla konsumentów, utrudnia dochodzenie praw w l Konsument 
sądzie, spowoduje zakorkowanie sądów pozwami, zimniejszy zaufanie do 
sektora bankowego, spowoduje większy nakład pracy dla instytucji 
bankowych). Proponowane zapisy mogą wygasić obecny rejestr i zakazane 
klauzule bankowe. Wszystkie pozwy oparte na klauzulach oraz zaskarżenia 
BTE wskazujące na klauzule zakazane będą mogły być oddalone. Banki będą 
mogły na nowo stosować klauzule windykacyjne, indeksowane nakazujące 
dodatkowych ubezpieczeń i wiele innych uznanych za niezgodne z prawem 
(zanim Prezes UOKiK wyda decyzję dla każdego banku, miną lata). 

Przyznanie tak daleko idących kompetencji organowi władzy wykonawczej l Związek Firm 
doprowadzi do skrajnej niepewności wśród przedsiębiorców - zwłaszcza, że Pożyczkowych 

okoliczności stosowania sankcji przez Prezesa UOKiK określono w Projekcie w 
stopniu bardzo ogólnym. Wobec braku określenia przesłanek oraz 
wytycznych do podejmowania przez Prezesa UOKiK decyzji w sprawie uznania 
postanowień wzorca umowy za abuzywne, będziemy mieli do czynienia z 
decyzjami o charakterze uznaniowym, nie zaś równoważącymi interes obu 
stron postępowania - a to z pewnością nie wpłynie pozytywnie na pewność 
prawną wśród przedsiębiorców. 

Pominięto kwestię ewentualnej odpowiedzialności w przypadku l Związek Firm 
zakwestionowania przez SOKiK decyzji Prezesa UOKiK. Kto będzie Pożyczkowych 

zobowiązany do wypłacenia odszkodowania przedsiębiorcy, wobec którego 
wydano uchyloną decyzję Prezesa UOKiK. Czy będzie to Skarb Państwa? Jakie 
będą zasady ustalania wysokości takiego odszkodowania? A co w przypadku 
"zwrotu korzyści"? Czy korzyści te będą musieli zwrócić konsumenci czy też 
zwróci je Skarb Państwa, zyskując tym samym regres wobec konsumentów? 

wzorca, nie budzi już obecnie 
żadnych wątpliwości (por. też 

wyrok TSUE w sprawie lnvitel c-
472/10). Ponadto, projektowane 
rozwiązanie nie wyklucza 
możliwości indywidualnych 
negocjacji pomiędzy konsumentem 
a przedsiębiorcą. 

Por. pkt 1) 

Por. pkt 1) 

Uwaga niezasadna. 
Odpowiedzialność Skarbu Państwa 
na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego. 
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16J Uwaga 
ogólna 

17 J Uwaga 
ogólna 

Uzasadnienie nie odpowiada na wiele pytań, które pojawiają się w kontekście 
postulowanych rozwiązań. 

Związek wyraża sprzeciw wobec postulatu przejścia z sądowej kontroli l Związek Firm 
abstrakcyjnej wzorców umowy na kontrolę w trybie administracyjnym. W Pożyczkowych 

naszej ocenie rozwiązanie to stanowiłoby pogwałcenie wielu praw i zasad o 
charakterze konstytucyjnym, w tym m.in. zasadę trójpodziału władzy oraz 
zasadę państwa prawa, prawa do sądu, zasady równości, zasady wolności 
gospodarczej. Należy bowiem mieć na uwadze to, że obecnie Prezes UOKiK 
występuje w postępowaniach przed SOKiK jako strona. Przenosząc zatem 
kompetencje SOKiK-u na Prezesa UOKiK, mielibyśmy do czynienia z 
przyznaniem stronie kompetencji zastrzeżonych dla sądu, którego 
immamentną cechą jest niezawisłość, nie zaś występowanie w obronie 
określonego interesu. W Projekcie nie zawarto też katalogu przesłanek lub 
wytycznych, w oparciu o które Prezes UOKiK miałby wydawać decyzję o 
stwierdzeniu abuzywności klauzuli zawartej we wzorcu umowy. 
Postulujemy prowadzenie prac, mających na celu niezbędne usprawnienie 
obecnego systemu (np. utworzenie utworzenia rejestru organizacji 
konsumenckich posiadających czynną legitymację do wniesienia pozwu o 
stwierdzenie abuzywności postanowień wzorca umowy, dzięki czemu 
rozwiązaniu doszłoby do radykalnego zmniejszenia obłożenia SOKiK oraz 
wyeliminowana patologii jaką jest terroryzowanie przedsiębiorców przez 
wnoszenie powództw o stwierdzenie abuzywności klauzul przez organizacje 
quasi konsumenckie; na aprobatę zasługuje również postulat 
tzw. rozszerzonej prawomocności wyroków SOKiK - dzięki temu rozwiązaniu 
rejestr klauzul abuzywnych uzyskałby nową, edukacyjno-informacyjną 

funkcję), nie zaś tworzenie nowego systemu, co do którego już na wstępnym 
etapie konsultacji pojawiają się tak istotne zastrzeżenia. 
Na gruncie proponowanych rozwiązań pojawia się pytanie o miejsce i sposób l ICC Polska 
publikowania decyzji w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone. Na etapie prac nad projektem pojawiła się informacja o 
rejestrze decyzji, który miałby zastąpić rejestr klauzul niedozwolonych. W 
projekcie Nowelizacji taka regulacja jednak nie została zawarta. Dotychczas 
istniejący rejestr, choć często uznawany za obszerny i nieczytelny, stanowi 

Por. pkt 1) 
W odniesieniu do ogólności 

przesłanek i braku niezawisłości 

organu por. pkt l) i 2) do art. 23a 

Określony w projektowanym art. 
31b obowiązek publikacji dotyczy 
wszystkich decyzji Prezesa UOKiK. 
Publikując decyzję Prezes UOKiK 
będzie wyraźnie wskazywał czy jest 
ona prawomocna czy nie. Decyzja 
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jednak wskazówkę dla przedsiębiorców i umożliwia im podstawową ocenę 
stosowanych przez nich klauzul na podstawie tych już wpisanych do rejestru. 
Zasadne wydaje się również uregulowanie zasad publikowania decyzji w 
sposób umożliwiający ich łatwe znalezienie i weryfikację na ich podstawie 
własnych praktyk przez przedsiębiorców. 

będzie publikowana wraz 
uzasadnieniem. Z doświadczenia 

UOKiK wynika, że szczegółowo 

określona forma publikacji np. 
rozporządzenie wskazujące wzór 
"rejestru", ogranicza możliwości 

elastycznego prezentowania istoty 
rzeczy, w tym stworzenia 
odpowiedniej wyszukiwarki. Brak z 
góry narzuconej formy pozwoli w 
razie zaistnienia takiej potrzeby na 
modyfikowanie: narzędzi 

ułatwiających wyszukiwanie, 
odpowiednie katalogowanie decyzji 
m.in. z uwzględnieniem istotnych 
kryteriów przedmiotowych, a 
przede wszystkim umożliwienia 

łatwego wyszukiwania treści 

decyzji. Co pozwoli na zwiększanie 
świadomości przedsiębiorców oraz 
konsumentów w zakresie 
stwierdzanych naruszeń. W opinii 
UOKiK szczegóły techniczne 
funkcjonowania narzędzia 

informatycznego w postaci 
wyszukiwarki decyzji Prezesa 
UOKIK, w tym również co do formy 
i sposobu prezentacji decyzji, nie 
stanowią materii ustawowej, nie 
powinny również być przedmiotem 
ew. rozporządzenia. 
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18J Uwaga 
ogólna 

19J Uwaga 
ogólna 

20) Uwaga 
ogólna 

W toku dotychczasowych konsultacji podnoszony był problem pilnej l Izba Gospodarki 
konieczności zmiany prowadzenia formy rejestru a nie jego zupełnej Elektronicznej 
likwidacji, przez co rozumiana jest szybkie zastąpienie aktualnego rejestru 
przez nowe rozwiązanie, służące edukacji rynku. Funkcjonować powinna 
zorganizowana forma prezentacji zasad, których nie powinno się stosować. 
Na podstawie dotychczasowego dorobku i wyroków sądowych należy 

doprowadzić do stworzenia i wypełnienia treścią poradnika-archiwum, który 
będzie prowadzony w sposób systemowy i praktyczny i stanie się wsparciem 
zarównodla przedsiębiorców, konsumentów jak i administracji w rozumieniu 
istniejącego prawa oraz zasad na jakich powinny być kształtowane relacje 
między biznesem a obywatelami. 
Rozważeniu winna podlegać kwestia sposobów poprawy sprawności Konferencja 

dotychczasowego modelu. Abstrakcyjna kontrola wzorców umownych może Przedsiębiorstw 

być dokonywana - od momentu wszczęcia sporu --- wyłącznie przez Sądy, Finansowych w 
które są właściwe do rozstrzygania o prawach i obowiązkach podmiotów Polsce 
prawa, wynikających ze stosunków cywilnoprawnych powstałych Pomiędzy 
tymi podmiotami. Jedynie niezawisłe i niezależne Sądy winny być więc 

uprawnione do dokonywania kontroli wzorców umownych w oparciu o art. 
385 (1) § 1 Kodeksu cywilnego, a postulowane w Projekcie przeniesienia tych 
kompetencji na organ administracji należy uznać za rozwiązanie wadliwe 
systemowo. Można nawet podzielić pogląd, że koncepcja zawarta w Projekcie 
narusza art. 45 oraz art. 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wątpliwości interpretacyjne w sprawie rozszerzonej prawomocności l Poczta Polska 
wyroków uwzględniających powództwa o uznanie postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone mogły początkowo powodować masowe wnoszenie 
powództw przez podmioty działające gł. W celach zarobkowych, obecnie 
jednak orzecznictwo SN jest w tej kwestii jednolite, co zapobiegnie tego 
rodzaju praktykom. Wydaje się zatem, że zmiana systemu kontroli wzorców 
umownych na administracyjny nie jest konieczna. 

J.w. Postulowane rozwiązania 

zasadniczo odnoszą się do dobrych 
praktyk Prezesa UOKiK, a nie do 
materii ustawowej. 

Por. pkt l) 

Por. pkt l) 
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21] Uwaga 
ogólna 

22J Uwaga 
ogólna 

E-Izba postuluje dokonanie fundamentalnej zmiany podejścia w sposobie 'Izba Gospodarki 
orzekania w sprawie abuzywności poszczególnych zapisów - zamianę Elektronicznej 
kwestionowania treści pojedynczej klauzuli (fragmentu umowy) na rzecz 
określenia zasady, która powoduje abuzywność i która została zastosowana w 
kwestionowanym zapisie we wzorcu i w konsekwencji dopiero wskazania 
przykładów takich zapisów, które w kontekście danej umowy powodują, że 
jest ona niedozwolona - w praktyce z analiz wynika, że większość z wielu 
tysięcy klauzul w rejestrze jest konsekwencją łamania kilkudziesięciu zasad. 

Przeniesienie uprawnień w zakresie uznania postanowień wzorca umowy za Związek Firm 
niedozwolone na Prezesa Urzędu w opinii Związku jest zbyt daleko idące. Doradztwa 
Umowy zawierane z konsumentem podlegają regulacjom cywilnoprawnym, Finansowego 
są oparte na zasadzie równości stron, a także swobody umów zawartej w art. 
353

1 
k.c. Umowy te dla swojej skuteczności muszą być zgodne z prawem, w 

tym przepisami ustawowymi prawa konsumenckiego, zawartymi także w 
samym Kodeksie cywilnym. Wszelkie spory wynikłe z powstałych stosunków 
cywilnoprawnych powinny być rozstrzygane polubownie, w formie ADR (np. 
arbitrażu) lub na drodze sądowej, w tym kwestia niezgodności postanowień 
wzorca umownego z przepisami prawa. W opinii Związku niezależny i 
niezawisły sąd, który podlega ustawom, jest właściwym organem do 
orzekania w sprawie niewadliwości postanowień umownych. Prezes Urzędu, 
który z mocy ustawy ma chronić w tym przypadku wyłącznie konsumenta 
(przedsiębiorcę w zakresie nieuczciwej konkurencji, co nie jest przedmiotem 
nowelizacji u.o.k.i.k.), siłą rzeczy nie może być obiektywnym arbitrem w 
sporze na linii konsument-przedsiębiorca. Podobnie jak sąd orzeka w 

Por. pkt l) 
Postulowane rozwiązanie wiąże się 
z tzw. tezowaniem wyroków 
sądowych, które to rozwiązanie 

było rozważane na gruncie 
obowiązującego modelu sadowego 
kontroli abstrakcyjnej. W nowym 
projektowanym modelu 
rozwiązanie to nie jest zasadne. 
Warto podkreślić, iż w uzasadnieniu 
do decyzji o uznaniu postanowień 
wzorca umowy za niedozwolone, 
Prezes UOKiK będzie zobowiązany 
wyjaśnić dlaczego uznał dane 
postanowienie za abuzywne. 
Wydaje się, iż wyeliminuje to 
problemy, na które wskazuje Izba. 
Por. pkt l) 
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23J Uwaga 
ogólna 

24J Uwaga 
ogólna 

sprawach karnych. a nie prokurator prowadzący śledztwo, czy w 
postępowaniu sądowo-administracyjnym to sąd rozstrzyga spór pomiędzy 
stroną postępowania administracyjnego a organem władzy publicznej. W 
postępowaniu administracyjnym to oczywiście organ władzy publicznej 
władczo rozstrzyga o prawach i obowiązkach strony, jednakże umowy 
konsumenckie są domeną prawa cywilnego i stosunki prawne z nich 
wynikające powstają na mocy umowy a nie decyzji administracyjnej. 
Proponowany przez Prezesa Urzędu model polegający na przeniesieniu 
kompetencji z sądu na Prezesa Urzędu i ewentualna następcza kontrola 
sądowa jest w opinii Związku zbyt daleko idącą zmianą. 
Poddajemy pod rozwagę, żeby wszystkie terminy przedawnienia nie były l Lewiatan 
liczone od końca roku, w którym zaniechano praktyki, tylko od dnia po tym 

jak jej zaniechano. 

PIKE zwraca ponadto uwagę na konieczność rozważenia proponowanej l PIKE 
nowelizacji w odniesieniu do postanowień art. 60a ust. 3 pkt l ustawy Prawo 
telekomunikacyjne. Przepis ten dopuszcza obciążenie udzielonymi ulgami 
abonenta w przypadku, w którym konieczność wprowadzenia zmian w 
stosowanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wzorcach umownych 
wynikała z usunięcia niedozwolonych klauzul umownych. PIKĘ rozumie, iż 
wskazany zapis ustawy Prawo telekomunikacyjne będzie znajdował 
zastosowanie w przypadku każdej klauzuli umownej, w rozumieniu 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, niezależnie od jej określenia 
indywidualną decyzją Prezesa UOKiK. Wyłącznie takie rozumienie 
wskazanego przepisu będzie realizowało bowiem jego cel. 

Postulat poza zakresem 
przedmiotowym nowelizacji. 

Należy wskazać, że proponowane 
zmiany w zakresie kontroli 
abstrakcyjnej postanowień 

wzorców umów dotyczą jedynie 
zagadnień proceduralnych (zmiana 
modelu kontroli z sądowego na 
administracyjny). Skutki obecnie 
wydawanych wyroków sądowych i 
decyzji adQ1inistracyjnych, które je 
zastąpią będą w zasadzie tożsame, 
z tym jednak zastrzeżeniem, że w 
projektowanych przepisach w 
sposób wyraźny określony został 

krąg podmiotów związanych 

decyzją Prezesa Urzędu (por. 
projektowany art. 23d). Uwaga 
dotycząca konieczności rozważenia 

relacji proponowanych przepisów 
do art. 60a ust. 3 pkt l Prawa 
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25J Uwaga 
ogólna 

26J Uwaga 
ogólna 

Projekt przewiduje wprowadzenie przepisów, które mogą mieć wpływ na 
zasady funkcjonowania sądów, z uwagi na fakt, iż nastąpi przejście z tzw. trybu 
sądowego na tryb administracyjny, w wyniku wzrostu uprawnień Prezesa 
UOKiK. Konsekwencją tego będzie utrudniony dostęp konsumenta do sądu i 
uzyskania orzeczenia, wydanego w oparciu o zasady procedury cywilnej. 
Zasadnym jest rozważenie wprowadzenia do projektu wyłączenia spod 
jurysdykcji Prezesa UOKiK statutów funduszy inwestycyjnych, jak również 
sporządzanych przez fundusze inwestycyjne prospektów informacyjnych, 
prospektów emisyjnych oraz kluczowych informacji dla inwestorów. W razie 
nieuwzględnienia powyższego postulatu należy wprowadzić zaś normy 
określające zasady współpracy KNF i Prezesa UOKiK w zakresie oceny 
postanowień zawartych w statutach funduszy inwestycyjnych lub innych 
wzorcach umownych stosowanych przez towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych lub fundusze inwestycyjne. 
W przypadku nieprzyjęcia powyższej uwagi, należy zwrócić uwagę na specyfikę 
ustroju prawnego funduszy inwestycyjnych: 

1) Ze względu na szczególną konstrukcję prawną funduszy 
inwestycyjnych w prawie polskim (fundusz inwestycyjny będący osobą 
prawną, której organem jest inna osoba prawna - towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych będące spółką akcyjną) należy 

doprecyzować, jaki podmiot (fundusz czy towarzystwo) w określonej 
sytuacji będzie adresatem decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK, 
co będzie szczególnie istotne, gdy będziemy mieli dopiero do czynienia 
z tworzeniem nowego funduszu inwestycyjnego przez towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych. Zasadnym jest, aby na tym etapie adresatem 
decyzji było towarzystwo funduszy inwestycyjnych. 

2) Niezależnie od tego jaki podmiot będzie adresatem decyzji Prezesa 

Krajowa Rada 
Notarialna 

Komisja Nadzoru 
Finansowego 

telekomunikacyjnego jest zatem 
niejasna i nie może być 

uwzględniona. 

Uwaga niezrozumiała. 

Projektowana ustawa nie likwiduje 
kontroli incydentalnej i nie 
ogranicza prawa konsumenta do 
sądu. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Analogicznie jak w przypadku 
obecnie przewidzianych w 
przepisach ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów 
praktyk, podmiotem 
odpowiedzialnym będzie twórca 
wzorca lub podmiot 
wprowadzający wzorzec do obrotu 
konsumenckiego. Podmiot 
odpowiedzialny będzie ustalany w 
drodze postępowania 

dowodowego przed Prezesem 
UOKiK. Nie przewiduje się w tym 
wypadku żadnego automatyzmu. 
W tym kontekście prezentowane 
obawy nie wydają się zasadne. 
Ponadto nie wydaje się aby 
przepisy ustawy uokik mające 

charakter horyzontalny były 

odpowiednim miejscem do 
wprowadzania tak szczegółowej 
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Art. 23a 

UOKiK, zasadnym jest wprowadzenie regulacji (wzorem rozwiązań 
przyjętych w ustawie o funduszach inwestycyjnych - por. art. 64 oraz 
art 228 ust. 2 ), aby sankcje za złamanie zakazu stosowania 
niedozwolonych porozumień wzorców umów obciążały za każdym 
razem towarzystwo funduszy inwestycyjnych, nie fundusz 
inwestycyjny stosujący niedozwolone postanowienia wzorców umów. 
Ze względu na przyjętą konstrukcję prawną funduszy inwestycyjnych 
"ośrodek decyzyjny" znajduje się w towarzystwie. Ponadto, nie należy 
obciążać aktywów funduszu inwestycyjnego sankcjami finansowymi, 
gdyż uczestnicy takiego funduszu ponieśliby w konsekwencji 
dolegliwość majątkową z tego tytułu iż fundusz inwestycyjny stosował 
przeciwko ich interesom niedozwolone postanowienia wzorców umów 
-co jest aksjologicznie nie do zaakceptowania. 

regulacji, tym bardziej, że w 
omawianym zakresie proponowana 
nowelizacja nie wprowadza 
żadnych zmian w stosunku do 
stanu obecnego. 
Jednocześnie należy zauważyć, iż 

nie identyfikujemy w tym wypadku 
obszaru ew. sporu 
kompetencyjnego pomiędzy 

organami. 

Podsumowanie: 
l} Przesłanki uznania za niedozwolone postanowienia wzorca umowy są ocenne, przepis jest mało precyzyjny- przepis odwołuje się do przesłanek 

określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, wielokrotnie precyzowanych w orzecznictwie i wypowiedziach doktryny. Ponadto, podkreślić 
trzeba, że przesłanki określone w art. 3851 k.c. precyzowane są częściowo przez regulację art. 385

3 
k.c., statuującą tzw. szarą listę klauzul 

abuzywnych. Wskazówką dla przedsiębiorców, przy formułowaniu treści wzorców umów może być także obecnie funkcjonujący Rejestr 

postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone; 

2} Zarzuty dotyczące braku gwarancji niezależności i niezawisłości po stronie Prezesa Urzędu (odpowiadającej niezawisłości sędziowskiej) w 

zakresie orzekania o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca oraz braku gwarancji wyważenia interesów przedsiębiorcy i 

konsumentów- uwaga niezasadna. Rozpoznanie spraw o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone może być, zgodnie z Dyrektywą 
Rady 93/13/EWG z dnia S kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, oddane w ręce organów administracji. 

Ponadto, należy podkreślić, że w odniesieniu do wszelkich decyzji Prezesa Urzędu, podlegają one w pełnym zakresie merytorycznej kontroli Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oznacza to, że stronie przysługują, w razie kwestionowania rozstrzygnięcia Prezesa Urzędu, wszelkie 

gwarancje proceduralne właściwe postępowaniu przed sądem powszechnym (w tym prawo do rozpoznania sprawy przez niezależny sąd). 
Podkreślić trzeba, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i poglądami doktryny, sprawa wywołana odwołaniem od decyzji Prezesa Urzędu ma 

charakter pierwszainstancyjnego postępowania rozpoznawczego. Odnosząc się zaś do zarzutu braku gwarancji należytego wyważenia interesów 

przedsiębiorcy i konsumentów, uznać należy, iż zarzut ten również jest bezzasadny. Prowadząc właściwe postępowanie, Prezes Urzędu uwzględnia 
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słuszne interesy przedsiębiorcy, a w razie niezadowolenia przedsiębiorcy z rozstrzygnięcia Prezesa Urzędu, ma on możliwość żądania pełnej 

kontroli takiego rozstrzygnięcia przez sąd (o czym mowa powyżej); 

3) Problem relacji proponowanego przepisu art. 23a do art. 3851 k.c.- art. 3851 k.c. określa jedynie cywilnoprawne skutki zastosowania w umowie 

(wzorcu umowy) niedozwolonego postanowienia umownego (brak mocy wiążącej względem konsumenta), projektowany przepis statuuje 

publicznoprawny zakaz w tym zakresie. (por. stanowisko Ministra Sprawiedliwości przedłożone w toku uzgodnień). 

27.1 Art. 23a l Przepis art. art. 3851 §l Kodeksu cywilnego dotyczy postanowień umowy l Prokurator 
zawieranej z konsumentem, a nie postanowień wzorca. Generalny 

28.1 Art. 23a l W opinii Związku projektowany przepis art. 23a u.o.k.i.k. jest mało Związek Firm 
precyzyjny. Przepis art. 3851 ustawy - Kodeks cywilny dotyczy ogólnie Doradztwa 
postanowień umownych, przy czym precyzuje, iż te, które łącznie kształtują Finansowego 
prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami 
rażąco naruszając jego interesy, które nie zostały z konsumentem 
indywidualnie uzgodnione i które nie dotyczą postanowień określających 

główne świadczenia stron, nie wiążą konsumenta. W uzasadnieniu do 
projektu ustawy (na marginesie pragniemy wskazać na błąd który pojawił się 
na stronie 3 uzasadnienia w ostatnim akapicie dotyczący art. 3851

; w 
uzasadnieniu jest mowa o art. 3851 KPC, a zapewne chodzi o Kodeks cywilny), 
Prezes Urzędu wskazał, iż celem jest usprawnienie systemu eliminowania z 
obrotu niedozwolonych postanowień wzorców umownych. W opinii Związku 
nie ma możliwości a priori uznania danego postanowienia za abuzywny, gdyż 
każdy przypadek należy ocenić ad casum. Skoro jedną z przesłanek 

abuzywności klauzuli jest brak indywidualnego uzgodnienia treści tej klauzuli, 
to nie można z góry założyć, iż przy stosowaniu wzorca umownego, wszystkie 

Uwaga niezasadna. Należy 
podkreślić, że obecnie nie budzi 
wątpliwości ani w doktrynie, ani w 
orzecznictwie, że przesłanki 
uznania postanowień umownych za 
niedozwolone określone w 
przepisach kodeksu cywilnego 
znajdują zastosowanie także w tzw. 
abstrakcyjnej kontroli, dotyczącej 
postanowień wzorców umów. 

Por. pkt 1) 
Ponadto, należy wyjaśnić, że 
wskutek zmiany modelu kontroli 
abstrakcyjnej postanowień 
wzorców umów (z sądowej na 
administracyjną) nie ulegnie 
zmianie zakres i sposób oceny 
danej klauzuli. Podnoszone w tym 
zakresie obawy są niezasadne, gdyż 
Prezes Urzędu dokonując oceny 
danego postanowienia wzorca 
umowy będzie opierał się o te same 
przesłanki, z których obecnie 
korzysta sąd (przesłanki te określa 
Kodeks cywilny). 
Uwaga techniczna w zakresie 

20 



przepisy nie podlegają indywidualnemu uzgodnieniu. Często zdarza się, iż 

konsument zanim przystąpi do umowy, konsultuje treść przepisów wzorca 
umownego, który nierzadko bywa zmieniany przez przedsiębiorcę. W 
analogicznej sytuacji inny klient potraktuje wzorzec jako umowę adhezyjną 
i przystąpi do umowy bez indywidualnej konsultacji postanowienia 
umownego. Nie można też jednoznacznie uznać, iż dane postanowienie 
kształtuje prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i 
rażąco narusza interesy każdego konsumenta. Konkretny przepis umowy 
może zostać uznany za abuzywny w zależności od sytuacji faktycznej lub 
prawnej wynikającej z innych postanowień lub zdarzeń prawnych. W opinii 
Związku ewentualnym obostrzeniom powinny podlegać nie postanowienia 
umowy ale normy prawne z nich wynikające, które materializują przesłanki 
zawarte w art. 3851 k.c., gdyż najczęściej interpretacja normy prawnej 
pochodzącej z różnych przepisów umownych może naruszyć szeroko 
rozumiany interes konsumenta. Obecne regulacje kodeksu cywilnego są w 
opinii Związku właściwe- jeżeli okaże się, iż postanowienia umowne spełniają 
w danym przypadku przesłanki określone w art. 3851 k.c., wtedy 
postanowienie takie pomija się, nie wywołuje ono skutków prawnych z mocy 
samej ustawy. Jednakże nie istnieje możliwość aby z góry przesądzić 

(przynajmniej w większości przypadków, wyłączając oczywiste skrajności) czy 
na pewno dane postanowienie umowne nie zmaterializuje przesłanek 

zawartych w art. 3851 k.c. Projektowany art. 23a u.o.k.i.k. z pewnością nie 
przyczyni się do zwiększenia pewności prawa, wręcz przeciwnie - i tak trzeba 
będzie zbadać czy w danym indywidualnym przypadku konkretne 
postanowienie umowne nie spełnia przesłanki z art. 3851 k.c. Różnica polegać 
będzie jedynie na tym, iż poza sankcją przewidzianą w kodeksie cywilnym 
przedsiębiorca naruszy kolejną normę prawną, tym razem wynikającą z 
u.o.k.i.k. O ile Związek absolutnie nie ma na celu umożliwiać nieuczciwym 
przedsiębiorcom stosowania niedozwolonych klauzul umownych, o tyle 
chcemy podkreślić, iż projektowana zmiana nie zrealizuje celu 
przyświecającego nowelizacji, a wprowadzi dodatkowe ryzyko prowadzenia 
biznesu dla przedsiębiorcy. Wiadomo, iż kwestia uznania klauzuli za abuzywną 
w większości przypadków nie przedstawia się jednoznacznie i jest 

omyłkowego odwołania się do 
przepisów KPC w uzasadnieniu 
zostanie uwzględniona. 
Odnosząc się do uwag w zakresie 
ograniczenia zastosowania normy 
art. 3852 k.c., wyjaśniamy, iż już 
obecnie w doktrynie i orzecznictwie 
nie budzi wątpliwości, że w 
wypadku kontroli abstrakcyjnej (z 
jaką mamy w tym wypadku do 
czynienia) zastosowanie 
wskazanego przepisu jest 
ograniczone (może on być 
stosowany w zasadzie jedynie 
odpowiednio- por. A. Olejniczak, 
Komentarz do art. 3852 k.c. 
kodeksu cywilnego, teza 3, Lex el. 
2014). 

21 



rozstrzygana w zależności od kontekstu sytuacji i całości stosunku prawnego, 
czego w opinii Związku nie można rozciągnąć na wszelkie inne stosunki 
powstałe na mocy tego samego wzorca umownego, chyba że charakter 
naruszenia po stronie przedsiębiorcy jest oczywisty i treść abuzywnej klauzuli 
uzasadnia przypuszczenie, że prawa każdego konsumenta zostaną naruszone, 
a przepis umowny nie reguluje głównych świadczeń stron. Wykładnią art. 
3851 k.c. jest kolejny przepis. Art. 3852 wyraźnie wskazuje, iż oceny zgodności 
postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z 
chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz 
uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą 

postanowienie będące przedmiotem oceny. W takiej sytuacji wprowadzenie 
zakazu apriorycznego stosowania postanowień, które potencjalnie mogłyby 
zostać uznane za abuzywne jeszcze bardziej pogorszy (nie)pewność prawa 
konsumenckiego a z praktycznego punktu widzenia obowiązek ten będzie 
nierealny do wykonania. Fakt jego naruszenia można będzie bowiem ocenić 
dopiero post factum i to w indywidualnym przypadku. 

29.1 art. 23a l Przesłanki uznania postanowienia umowy za klauzulę abuzywną są bardzo l Business Centre 
ocenne. Mając to na względzie jedynie niezawisły sąd, przy uwzględnieniu Club 
wszelkich okoliczności sprawy i po wyważeniu interesów zarówno 
przedsiębiorcy jak i konsumenta powinien rozstrzygnąć, czy dana klauzula, 
stosowana przez przedsiębiorcę w umowach z konsumentami, wypełnia 

dyspozycję art. 385[1] §l k.c. 

30.1 Art. 23a l Przesłanki, w oparciu o które Prezes UOKiK miałby wydawać decyzję ws.l Związek Firm 
niedozwolonych postanowień umownych, są nieprecyzyjne i bardzo ogólne, Pożyczkowych 
a przez to umożliwiają w zasadzie dowolne wydawanie decyzji. Mowa tu 
przykładowo o przestankach "dobrych obyczajów" oraz "rażącego naruszenia 
interesu konsumentów", które mogą mieć zastosowanie w przypadku 
orzekania przez niezawisły sąd, uwzględniający interes obu stron 
postępowania. W przypadku natomiast orzekania przez Prezesa UOKiK- który 
jest stroną w postępowaniu przed SOKiK, nie może być mowy - i zresztą nie 
ma -o niezawisłości. 
Nieprecyzyjne określono zakres czasowy, którego miałyby dotyczyć takie 
decyzje Prezesa UOKiK. W Uzasadnieniu stanowi się bowiem, że "decyzje 

Por. pkt l) i 2) 

Por. pkt l) i 2) 
Ponadto, odnosząc się do zarzutu 
niedcokreślenia zakresu 
czasowego, którego miałyby 
dotyczyć decyzje Prezesa Urzędu, 
należy wyjaśnić, iż zakres ów 
wynika z proponowanej regulacji 
art. 99f, statuującego okres 
przedawnienia wszczęcia 
postępowania. 
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takie będą wydawane zarówno dla postanowień stosowanych w dacie 
wydania decyzji, jak i takich, które w dacie wydania decyzji zostały już 

usunięte z wzorca". 
31.\ Art. 23a l Projekt nie objaśnia, w jakiej relacji do przepisów normujących zagadnienia l Związek Banków 

niedozwolonych klauzul umownych zawartych w ustawie - Kodeks cywilny, w Polskich 
szczególności art. 3851 § l Kc, będą pozostawać zmiany przewidziane w 
u.o.k.k. tj. przyjęcie (jako skutku zmiany modelu kontroli) zakazu posługiwania 
się niedozwolonym postanowieniem umownym. Należy uznać, że właściwa, 
wystarczająca i proporcjonalna z punktu widzenia skutków istnienia takiego 
postanowienia we wzorcu umownym jest przewidziana w art. 385

1
§1 Kc 

sankcja braku związania konsumenta takim postanowieniem. 
32.\ Art. 23a l Proszę o wyjaśnienie relacji pomiędzy dotychczas istniejącymi wpisami a l Konsument 

nowymi postanowieniami. Czy Prezes UOKiK może w ogóle wszcząć 
postępowanie o uznania klauzuli na niedozwoloną w sytuacji, gdy tożsama 
albo analogiczna klauzula (rozszerzona skuteczność) jest już wpisana do 
dotychczasowego rejestru w stosunku do tego samego lub innego 
przedsiębiorcy; gdyby Prezes UOKiK wydał decyzję stwierdzająca brak cech 
abuzywności klauzuli, która (lub klauzula do niej podobna) była wcześniej 
wpisana do dotychczasowego rejestru. 

Por. pkt 3) 

Kwestie relacji pomiędzy 
regulacjami obowiązującymi przed i 
po wejściu w życie projektowanej 
ustawy rozstrzygają przepisy 
przejściowe. Obecnie trudno 
sformułować jednoznaczną 

odpowiedź na problemy 
przedstawione przez konsumenta, 
ze względu na mnogość stanów 
faktycznych, które mogą wystąpić. 
Można jednak ogólnie wskazać, że 
w odniesieniu do przedsiębiorcy, co 
do którego zapadło rozstrzygnięcie 
Sądu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, a przedsiębiorca ów 
wciąż stosuje we wzorcu 
niedozwoloną klauzulę, Prezes 
Urzędu, na mocy przepisów 
przejściowych, będzie mógł wszcząć 

stosowne postępowanie pod 
zarzutem stosowania praktyki 
naruszającej zbiorowe interesy 
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33.\ art. 23a l Należy poddać pod rozwagę poprawność legislacyjną projektowanego l Prokurator 
brzmienia przepisu zakazującego stosowania we wzorcach umów Generalny 
zawieranych z konsumentami postanowień, o których mowa w art. 3851 § 1 
k.c., przewidującego, że "postanowienia umowy zawieranej z konsumentem 
nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i 
obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego 
interesy (niedozwolone postanowienia umowne)". Taki zabieg legislacyjny 
stwarza zbyteczne superfluum, bowiem powtarza i zakazuje to, co jest już 
zakazane ustawą. 

34.\ art. 23a l Wprowadzenie przepisu art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i l Komisja Nadzoru 
konsumentów w brzmieniu zaproponowanym w projekcie bez jednoczesnej Finansowego 
nowelizacji art. 385(1) § 1 Kodeksu cywilnego skutkować będzie stanem 
niepewności prawnej co do tego czy klauzule abuzywne są nieważne czy też 
jedynie bezskuteczne wobec konsumenta. 

konsumentów {uprawnienie to 
wygaśnie najdalej po 10 latach od 
dnia wejścia w życie ustawy). 
Uwaga niezasadna, por. pkt 3) 

Uwaga niezasadna. Z art. 23a 
wynika jedynie zakaz stosowania 
klauzul we wzorcach umów. Jest to 
zakaz o charakterze 
publicznoprawnym, statuujący 
określony delikt administracyjny. 
Jednocześnie, nie wydaje się, żeby 
w tym przypadku zaistniał problem 
konkurencji skutków zamieszczenia 
we wzorcu umownym 
niedozwolonego postanowienia. 
Art. 58 k.c. przesądza o nieważności 
czynności prawnej sprzecznej z 
przepisami ustawy, chyba, że 
ustawa przewiduje inny skutek. Po 
pierwsze, należy wyrazić 
wątpliwość, czy wzorzec umowny 
badany w toku kontroli 
abstrakcyjnej przez Prezesa Urzędu 
może być traktowany jako czynność 
prawna podlegającą regulacji art. 
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35.1 Art. 23a 
i 23b 

36.1 Art. 23a 
i 23b 

Przepis ten jest niejasny w zestawieniu z art. 23a u.o.k.k. w kontekście Związek Banków 
przedmiotu decyzji. Zgodnie z art. 23b ust. 1 Prezes Urzędu wydaje decyzję o Polskich, 
uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i zakazującą jego Pracodawcy RP 
wykorzystania, jeśli stwierdzi naruszenie zakazu określonego w art. 23a 
(zakazu stosowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami 
niedozwolonych postanowień umownych). Wydaje się, że stwierdzenie 
naruszenia zakazu stosowania we wzorcu umownym niedozwolonych 
postanowień umownych, jest konsekwencją wydania przez Prezesa Urzędu 
decyzji o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, a nie 
odwrotnie. Sugerowane byłoby rozważenie brzmienia tych przepisów i 
doprecyzowanie ich treści w kontekście ich wzajemnej relacji. 

Przekazanie kontroli abstrakcyjnej klauzul stosowanych w umowach l ICC Polska 
zawieranych z konsumentami Prezesowi UOKiK będzie prowadziło do 
rozstrzygania sprawy cywilnej jako przesłanki wydania rozstrzygnięcia w 
postępowaniu administracyjnym. Ponadto system ten budzi wątpliwości w 

58 k.c. w związku z dopuszczeniem 
się przez przedsiębiorcę 
wskazanego w projektowanym art. 
23 a deliktu. 

Należy podkreślić, że czym innym 
jest zamieszczenie we wzorcu 
umowy postanowień sprzecznych z 
bezwzględnie obowiązującym i 
przepisami (wówczas można mówić 
o sankcji nieważności), czym innym 
zaś naruszenie publicznoprawnego 
zakazu zamieszczania w treści 
wzorców umów niedozwolonych 
postanowień umownych. 

Uwaga niezasadna. Projektowany 
przepis odpowiada modelowi 
rozstrzygnięć wydawanych przez 
Prezesa Urzędu na podstawie 
ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów (por. art. 6 ust. 1, 9 

ust. 1 i 10 ust. 2 oraz 24 ust. l i 26 
ust. 1). Ponadto, zamieszczenie w 
decyzji rozstrzygnięcia w 
przedmiocie zakazu 
wykorzystywania wzorca ma 
znaczenie dla późniejszej egzekucji 
decyzji. 
Por. pkt 2) 
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zakresie zapewnienia bezstronnej oceny oraz wyważenia interesów 
konsumentów i przedsiębiorców, co było zaletą dotychczasowego sądowego 
systemu kontroli. 

Decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone 
Podsumowanie: 
l.Postulat zamieszczania w decyzji treści wzorca umownego, w którym znajdowało się postanowienie uznane za niedozwolone - niezasadne jest 
przytaczanie treści całego wzorca (często bardzo obszernego) w decyzji. Decyzje będą publikowane na stronie Urzędu wraz z uzasadnieniami, z których 
wynikać będzie cały kontekst w jakim rozważana była i stwierdzona abuzywność danego postanowienia. 
2. Postulat wprowadzenia zamkniętego katalogu środków, jakich Prezes UOKiK może użyć celem usunięcia skutków naruszenia- w przypadku decyzji z 
art. 26 uokik również nie określono katalogu możliwych do nałożenia środków. Takie rozwiązanie umożliwia większą elastyczność; skutki niedozwolonych 
postanowień umownych mogą być bardzo zróżnicowane, zaś środki mające na celu usunięcie skutków naruszenia muszą być z nimi skorelowane, dlatego 
też zamykanie ich katalogu w ustawie nie jest zasadne. Decyzje, w tym również w zakresie nałożonego środka, podlegają kontroli sądowej. 
3. Postulat określenia przesłanek stosowania oraz wytycznych w zakresie możliwości określenia przez Prezesa UOKiK środków usunięcia trwających 
skutków naruszenia - uwzględniony, zaproponowano uzupełnienie przepisu o wprowadzenie przesłanek stosowania środków, analogicznie jak w 
przypadku tzw. środków zaradczych o jakich mowa wart. 10 ust. 6 uokik. 
4. Postulat usunięcia z katalogu środków, jakie Prezes UOKiK może użyć celem usunięcia skutków naruszenia- zwrotu korzyści- uwaga uwzględniona. 

37.1 Art. 23b l Proszę o jednoznaczne skorygowanie zapisów - czy postanowienie wzorca l Konsument 
(klauzuli) uznane za niezgodne z prawem u danego przedsiębiorcy, po jego 
przeredagowaniu będzie podlegało nowej ocenie. 
Wnoszę o rozważenie częściowego powrotu do rozszerzonej skuteczności 
rozstrzygnięć o sprzeczności z prawem klauzul, z ograniczeniem tego 
rozszerzonego skutku do danego przedsiębiorcy (i dla jasności również w 
stosunku do jego następcy prawnego). Decyzja w sprawie uznania klauzuli za 
niedozwoloną mogłaby zawierać zastrzeżenie, że ma ona zastosowanie do 
klauzul tożsamych znaczeniowo co klauzula zakwestionowana oraz do 
stosowania zakwestionowanej klauzuli lub klauzuli tożsamej znaczeniowo w 
innych wzorcach stosowanych przez danego przedsiębiorcę, dla umów o 
takim samym lub podobnym celu (dla podobnych produktów albo usług). 

Sprecyzowanie rozszerzonej skuteczności rozstrzygnięcia w sprawie 
niedozwolonej klauzuli wyeliminowałoby w dużym stopniu problemy i 
rozbieżności, które istnieją w orzecznictwie sądowym na gruncie stosowania 

Co do zasady, w zależności od 
okoliczności sytuacji faktycznej i 
zakresu zmian, tak mogą podlegać 
nowej ocenie. 
Rozszerzona prawomocność budzi 
szereg wątpliwości, aktualnie jest 
przedmiotem analizy Sądu 

Najwyższego i Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(SN III CZP 17/15, TSUE sprawa C-
119/15). 
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38.1 Art. 23b 

39.1 Art. 23b 

obecnego systemu. 
Czy postanowienie wzorca (klauzuli) uznane za niezgodne z prawem u danego 
przedsiębiorcy, po jego przeredagowaniu będzie podlegało nowej ocenie. 
Decyzja będzie bowiem, jak należy rozumieć, zawierała zakaz stosowania 
klauzuli w konkretnym brzmieniu. Modyfikacja przez tego przedsiębiorcę 
brzmienia zakwestionowanej klauzuli niezmieniająca istoty klauzuli powinna 
być w łatwy sposób możliwa do zakwestionowania. W innym przypadku może 
się zdarzyć, że UOKiK będzie rozstrzygał o tożsamych znaczeniowo klauzulach 
wielokrotnie w stosunku do jednego przedsiębiorcy. 
Projektowane rozwiązanie mówi o uznaniu "treści postanowienia wzorca 
umowy za niedozwolone". Należy zatem sądzić, że treść decyzji Prezesa 
UOKiK będzie sformułowana w ten sposób, że przytoczona zostanie treść 
zakwestionowanej klauzuli oraz wzorzec (ogólne warunki, regulamin, 
umowa), w którym ta klauzula jest stosowana. Jeżeli tak, będzie to oznaczało, 
że zastosowanie przez tego samego przedsiębiorcę dokładnie tej samej 
klauzuli ale w innym (nowym) regulaminie nie będzie objęte zakazem 

wynikającym z decyzji podjętej przez Prezesa UOKiK. 
Rozwiązaniem wskazanych wyżej problemów mógłby być częściowy powrót 
do rozszerzonej skuteczności rozstrzygnięć o sprzeczności z prawem klauzul, z 
ograniczeniem tego rozszerzonego skutku do danego przedsiębiorcy (i dla 
jasności również w stosunku do jego następcy prawnego). Decyzja w sprawie 
uznania klauzuli za niedozwoloną mogłaby zawierać zastrzeżenie, że ma ona 
zastosowanie do klauzul tożsamych znaczeniowo co klauzula 
zakwestionowana oraz do stosowania zakwestionowanej klauzuli lub klauzuli 
tożsamej znaczeniowo w innych wzorcach stosowanych przez danego 
przedsiębiorcę, dla umów o takim samym lub podobnym celu (dla podobnych 
produktów albo usług). Sprecyzowanie rozszerzonej skuteczności 
rozstrzygnięcia w sprawie niedozwolonej klauzuli wyeliminowałoby w dużym 
stopniu problemy i rozbieżności, które istnieją w orzecznictwie sądowym na 
gruncie stosowania obecnego systemu i były jednym z głównych powodów 
poszukiwania nowego rozwiązania. Wówczas ocena czy zmieniona klauzula 
albo użycie tej samej lub podobnej klauzuli w innym wzorcu jest naruszeniem 
decyzji Prezesa UOKiK byłaby dokonywana na etapie ewentualnego 

Stowarzyszenie 
Pro Futuris, 
konsumenci ( 21 
maili) 

Stowarzyszenie 
Pro Futuris, 
konsumenci ( 21 
maili) 

j.w. 

j.w. 
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zakwestionowania przez przedsiębiorcę zastosowania przez Prezesa UOKiK 
kary pieniężnej, już bez potrzeby wydawania decyzji o sprzeczności klauzuli, 
co znacznie zwiększyłoby efektywność nowego systemu. Ograniczenie 
rozszerzonego skutku rozstrzygnięcia w sprawie klauzuli do danego 
przedsiębiorcy eliminuje ryzyko, że przedsiębiorca, który nie wiedział o decyzji 
wydanej wobec innego przedsiębiorcy, a stosował podobną klauzulę 

zostałbym objęty sankcjami za jej stosowanie. Świadomość przedsiębiorcy 
wobec którego klauzula została zakwestionowania jest zaś już zupełnie inna. 

40.1 Art. 23b l Niezrozumiałe jest pominięcie w projekcie decyzji o uznaniu stosowania l Lewiatan 

niedozwolonych postanowień i stwierdzeniu zaniechania ich stosowania -

analogicznej do decyzji z art. 27 uokik, która dotyczy tego samego obszaru tj. 

ochrony interesów konsumentów. Proponujemy uzupełnienie projektu w tym 

zakresie. 

41.1 Art. 23b l Często nie całe postanowienie, ale jedynie jego część powinna zostać uznana l Stowarzyszenie 
ust. l za niedozwoloną. Wskazywanie na całe postanowienie, w przypadku, gdy Prawa 

tylko jego część narusza prawa konsumentów, prowadzi do braku jasności co Konkurencji, 

d k · d 1 . . d . Lewiatan o za resu me ozwo onego postanow1en1a wzorca, a tym samym go z1 w 

pewność prawną zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Dlatego też 

proponujemy następującą zmianę art. 23b ust. l UOKiK: "Prezes Urzędu 

wydaje decyzję o uznaniu całości lub części postanowienia wzorca umowy za 

niedozwolone i zakazującą jego wykorzystywania, jeżeli stwierdzi naruszenie 

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

Inaczej niż w postępowaniach w 
sprawach praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów, w 
postępowaniu w sprawach o 
uznanie wzorca umowy za 
niedozwolony Prezes UOKiK 
zakazuje wykorzystywania wzorca 
również na przyszłość {a więc 

zarówno w sytuacji, kiedy 
przedsiębiorca stosuje go w 
terminie wydania decyzji, jak i kiedy 
już zaprzestał jego stosowania, ale 
potencjalnie mógłby 

wykorzystywać zakazane 
postanowienie w przyszłości). 
Por. pkt 1) 

Ad uwagi dotyczącej wydania 

decyzji o uznaniu części 

postanowienia 

niedozwolone 

wzorca 

uwaga 

za 

jest 

niezasadna. Postanowieniem 

podlegającym kontroli nie jest 

określona jednostka redakcyjna 

tekstu umowy, a może być także 
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całości lub części postanowienia wzorca umowy uznanego za niedozwolone 

oraz treść wzorca umownego~ w którym znajdowało się postanowienie 
uznane za niedozwolone.". 

42./ art. 23b l Projektowany art. 23b ust. l przewiduje, że Prezes UOKiK wydaje decyzję, l Komisja Nadzoru 
ust. l która obok uznania danego postanowienia umownego za niedozwolone Finansowego 

jednocześnie będzie zakazywać jego wykorzystywania. W tej ostatniej części 

43.1 Art. 23b 
ust. l 

przepis jest superfluum, gdyż na gruncie projektu postanowienia umowne o 
charakterze niedozwolonym mają status zakazanych ipso iure (projektowany 
art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) i zbędne jest 
potwierdzanie tego zakazu aktem administracyjnym. 

Należy rozważyć uzupełnienie tej regulacji o nałożenie na Prezesa UOKiK 
obowiązku uzasadnienia, w jakim kontekście umownym kwestionowane 
postanowienie jest niedozwolone. Założyć należy, że zakwestionowanie tego 
postanowienia ma swoje specyficzne przyczyny związane z całym kontekstem 
umowy, lecz brak uzasadnienia w tym zakresie powoduje, że przedsiębiorca 
może rozumieć to jako całkowity zakaz wprowadzania we wzorcach 
umownych klauzul odsyłających do powszechnie obowiązujących przepisów. 

Lewiatan, Izba 
Gospodarcza 
Towarzystw 
Emerytalnych 

część owej jednostki redakcyjnej, 

która zawiera autonomiczną 

regulację w zakresie pewnych praw 

lub obowiązków konsumenta. 

Istnieje więc możliwość, by tak jak 

często robi to obecnie SOKIK, 

uznawać za niedozwoloną jedynie 

część jednostki redakcyjnej wzorca, 

która jednak jest (pod względem 
treści) odrębnym postanowieniem. 

Projektowany przepis odpowiada 
modelowi rozstrzygnięć 

wydawanych przez Prezesa Urzędu 
na podstawie ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów (por. 
art. 6 ust. l, 9 ust. l i 10 ust. 2 oraz 
24 ust. l i 26 ust. 1). Ponadto, 
zamieszczenie w decyzji 
rozstrzygnięcia w przedmiocie 
zakazu wykorzystywania wzorca ma 
znaczenie dla późniejszej egzekucji 
decyzji. 
Uwaga nieuwzględniona - art. 107 § 

3 Kpa zobowiązuje organ do 
faktycznego i prawnego 
uzasadnienia decyzji. Przepis Kpa 
nie powinien być dublowany ani 
modyfikowany w ustawie, jeżeli nie 
ma realnej potrzeby stwarzania 
innej niż w Kpa procedury (a trudno 
zakładać, żeby w świetle tego 
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44.\ Art. 23b \ W projektowanych przepisach nie określono w jakim terminie lub według l PIKE 
ust. l jakich kryteriów ustalany będzie w decyzji o uznaniu postanowienia wzorca 

umowy za niedozwolone termin na zaprzestanie wykorzystywania zakazanego 
postanowienia. Jest to zagadnienie niezmiernie istotne z punktu widzenia 
przedsiębiorców, gdyż wprowadzenie stosownych zmian we wzorcu umowy 
wymaga niekiedy znacznych przygotowań. Dla przykładu dokonanie takich 
zmian w ramach działalności prowadzonej przez operatorów sieci kablowych 
świadczących usługi telekomunikacyjne zajmuje nie mniej niż 2 miesiące. 
Okres ten wynika z przepisów prawa telekomunikacyjnego, które wymagają 
od dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 
informowania abonentów o treści każdej proponowanej zmiany warunków 
umowy z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed 
wprowadzeniem tych zmian w życie. PIKĘ zwraca uwagę na te wymogi, jako 
dodatkowo podnoszące rygoryzm projektowanych przepisów, w odniesieniu 
do decyzji tymczasowych. 

45.1 art. 23b \ BCC proponuje, aby po słowie "niedozwolone" usunąć wyrażenie: "i l Business Centre 
ust. l zakazującej jego wykorzystania". O zakazie wykorzystania danego wzorca Club 

umowy w obrocie powinien decydować sąd. W przypadku bowiem, gdy 
Prezes UOKiK zakaże przedsiębiorcy wykorzystywania danego postanowienia 
umowy, a w wyniku odwołania sąd uzna decyzję Prezesa UOKiK za 
nieprawidłową, konsekwencje dla przedsiębiorcy mogą być bardzo daleko 
idące. 

46.\ Art. 23b l Dla niektórych przedsiębiorców, którzy- co istotne- działają obecnie zgodnie l Związek Firm 
ust. 2 z prawem, ewentualna decyzja o uznaniu wzorca umowy za abuzywny może Pożyczkowych 

być równoznaczna z koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 
Wszystko to za sprawą przewidzianego w Projekcie ogólnego zastrzeżenia 
odnoszącego się do konieczności zwrotu korzyści. Jeśli bowiem kontroli UOKiK 

przepisu pominięto okoliczności 

sprawy mające decydujący wpływ 
na uznanie postanowienia za 
niedozwolone). 

W projektowanym art. 23b brak 
jest do tego podstawy prawnych, w 
odróżnieniu do np. regulacji z art. 
23c. Organ, w takich przypadkach, 
będzie działał na analogicznych 
zasadach jak w przypadku decyzji z 
art. 26 uokik. 

Uwaga nieuwzględniona. Decyzje 
Prezesa UOKiK podlegają kontroli 
sądowej, przedsiębiorca może więc 

w przypadku wątpliwości co do 
rozstrzygnięcia organu wnieść 

odwołanie do Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (co do 
zasady wykonaniu podlegają 

decyzje prawomocne). 
Uwaga uwzględniona- por. pkt 4). 
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mają podlegać wszystkie wzorce, które są stosowane obecnie i były 
stosowane w ciągu ostatnich trzech lat, to w praktyce możemy mieć do 
czynienia z sytuacją, gdy przedsiębiorca zostanie zobowiązany do zwrotu 
korzyści uzyskanych w ciągu kilku lat, kiedy jeszcze stosowanie 
zakwestionowanego wzorca było legalne. Efektem takiej decyzji będzie zatem 
jedynie powstanie roszczenia po stronie konsumenta, które w wielu 

47.1 Art. 23b l Brak określenia przesłanek stosowania oraz wytycznych w zakresie Związek Firm 
ust. 2 możliwości określenia przez Prezesa UOKiK środków usunięcia trwających Pożyczkowych, 

skutków naruszenia. Polska Izba 
Ubezpieczeń 

przypadkach nie zostanie jednak zaspokojone. 

48.1 art. 23b \ Ustawa powinna wskazywać zamknięty katalog środków, jakich Prezes UOKiK l Business Centre 
ust. 2 może użyć celem usunięcia skutków naruszenia. W związku z tym BCC Club, Związek 
zdanie 1 proponuje w miejsce wyrażenia "w szczególności" wstawić spójnik "i". 

wstępne 

Firm 
Pożyczkowych, 

ICC Polska, SPK, 
Izba Gospodarki 
Elektronicznej, 
Lewiatan, PIIT, 
Pracodawcy RP 

49.1 Art. 23b \ Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, w ramach swych uprawnień \Izba Gospodarki 
ust. 2 Prezes Urzędu będzie mógł nakładać na przedsiębiorców obowiązek Elektronicznej 

sporządzenia aneksu do umów z konsumentami, w treści których znalazły się 
klauzule abuzywne. Na wstępie należy zauważyć, że proponowany sposób 
realizacji obowiązku pozostaje w sprzeczności z treścią art. 385

1 
§l k.c., 

zgodnie z którym klauzule niedozwolone nie wiążą konsumenta. Jeżeli takie 
postanowienia znajdą się we wzorcu umowy, nie będzie konieczności 
aneksawania umowy zawartej na podstawie wzorca, tak by wyeliminować z 
umowy klauzule abuzywne. Nie będą one wiązać konsumentów nawet bez 
podpisania aneksu. Przedsiębiorcy w branży e-commerce często zawierają 
bardzo dużo umów na drobne kwoty. Obowiązek aneksawania takich umów 
rodziłby poważne problemy techniczne po stronie podmiotów w tej branży. 
Jeżeli z jakichkolwiek względów ustawodawca chce jednak dopuścić 

Uwaga uwzględniona- por. pkt 3). 

Por. pkt 2) 

Prezes Urzędu nakładając 

obowiązki w zakresie usunięcia 

trwających skutków naruszenia 
zakazu określonego w art. 23a 
będzie każdorazowo uwzględniał 

okoliczności sprawy. Należy przyjąć, 
że podstawowym obowiązkiem w 
tym zakresie będzie obowiązek 

poinformowania konsumentów o 
uznaniu postanowienia za 
niedozwolone (art. 23b ust. 2 pkt l) 
lub obowiązek złożenia 

oświadczenia (art. 23b ust. 2 pkt 2), 
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50.1 Art. 23b 
ust. 2 

51.1 Art. 23b 
ust. 2 
pkt 1 

52.1 Art. 23b 
ust. 2 
pkt 1 

53.1 art. 23b 
ust. 2 
pkt 2 

możliwość wydania decyzji nakazujących przedsiębiorcy zawarcie aneksów do 
umów zawartych z klientami na podstawie wzorca umownego zawierającego 
klauzulę abuzywną, to w ocenie e-Izby, obowiązek ten powinien być 

nakładany na przedsiębiorców wyłącznie w sytuacji, gdy umowa, w treści 

której znalazło się postanowienie niedozwolone, nadal łączy przedsiębiorcę z 
konsumentem. Brak jest racjonalnych argumentów przemawiających za 
sporządzaniem przez przedsiębiorców aneksów do umów z konsumentami, 
które zostały już rozwiązane, wypowiedziane lub też wygasły. W takich 
sytuacjach nałożenie wyżej wskazanego obowiązku na przedsiębiorcę będzie 
generować po jego stronie wyłącznie koszty. 

Określenie tych środków w decyzji powinno być poprzedzone konsultacjami 
ze zobowiązywanym przedsiębiorcą. 

Zastrzeżenia rodzi nieokreślenie jakichkolwiek kryteriów działania Prezesa, w 
szczególności przez nieuwzględnienie choćby kryterium adekwatności 

sposobu informowania konsumentów do charakteru naruszenia oraz jego 
kosztów. 

Prezes - wydając decyzję o uznaniu danej klauzuli za abuzywną - będzie mógł 

zobowiązać przedsiębiorcę do powiadomienia konsumentów o wydanym 
orzeczeniu. Jeśli takie rozwiązanie jest rozważane, warto byłoby powiązać je z 
usunięciem jednego z najbardziej dotkliwych dla praktyki problemów 
- a mianowicie niepewnością co do dalszych losów umowy, która zawiera 
klauzule uznane za abuzywne. Projektowane rozwiązanie mogłoby zostać 
powiązane z regulacją cywilnoprawną w ten sposób, że owo "powiadomienie" 
stanowiłoby jednocześnie środek sanujący umowę i modyfikujący ją w taki 
sposób, aby klauzule abuzywne zostały usunięte z jej treści (albo zmienione w 
taki sposób aby przestały być abuzywne). W świetle proponowanych 
rozwiązań z powiadamianiem klientów o abuzywności nie wiążą się żadne 
skutki na płaszczyźnie cywilnoprawnej. 

Brak wskazania choćby przedmiotu, formy czy celu złożenia takiego 
oświadczenia. 

SPK, Lewiatan, 
Izba Gospodarcza 
Towarzystw 
Emerytalnych 

PIKE 

Związek Banków 
Polskich 

PIKE 

jednak w niektórych przypadkach 
nie można wykluczyć nałożenia 

dalej idących obowiązków, jeśli 

byłoby to uzasadnione ze względu 
na potrzebę ochrony interesów 
konsumentów. 

Uwaga nieuwzględniona. Nie 
przewiduje się procedury 
konsultacji. 

Uwaga uwzględniona por. pkt 3). 

Uwaga nieuwzględniona. Skutek 
wydania decyzji z art. 23b - w 
postaci braku związania danym 
postanowieniem wynika ex lege, z 
art. 385(1). Nie ma więc potrzeby 
wprowadzania dodatkowych 
regulacji w tym zakresie. 

Treść i forma oświadczenia będzie 
każdorazowo określana przez 
Prezesa UOKiK w decyzji i 
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54.1 art. 23b 
ust. 2 
pkt 2 

55.1 art. 23b 
ust. 2 
pkt 2 

Proponujemy modyfikację brzmienia pkt. 2) poprzez usunięcie zwrotu ",ub Związek Banków 
wielokrotnego", ponieważ już jednokrotne oświadczenie złożone przez Polskich, 
przedsiębiorcę będzie w pełni spełniać swój cel, którym jest poinformowanie Pracodawcy RP 
konsumentów o stosowaniu przez przedsiębiorcę w zawartych umowach 
niedozwolonych postanowień. Nakładanie na przedsiębiorców takiego 
obowiązku wielokrotnie jest niecelowe, stanowi nadmierne, nieuzasadnione 
w stosunku do osiągnięcia celu obciążenie przedsiębiorcy kosztami. 

Brak określenia celu takiego oświadczenia. W opinii Izby złożenie l PIIT 
oświadczenia jest nieuzasadnione w sytuacji, w której nie stanowi sposobu 
poinformowania konsumentów, opisanym w uwagach do art. 23b ust. 1 
powyżej. Cele informacyjne i edukacyjne spełnia publikacja decyzji przez 
Prezesa UOKiK, zaś publikacja oświadczenia staje się niepotrzebnym 
narzędziem represji. Dla małego przedsiębiorcy koszt publikacji oświadczeń w 
prasie - standardowo orzekany przez Prezesa UOKiK na gruncie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów - może stanowić znaczną 

sumę, nierzadko przewyższających nałożoną karę. 

dostosowywana do okoliczności 

sprawy. Jeżeli chodzi o cel 
oświadczeń wynika on z art. 23b 
ust. 2 tj. usunięcie trwających 

skutków naruszenia. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Oświadczenia składane przez 
przedsiębiorców mają za cel 
poinformowanie konsumentów o 
pojawiających się zagrożeniach, w 
związku ze stosowaniem przez 
przedsiębiorców niedozwolonych 
klauzul, co pozwoli usunąć skutki 
naruszenia. W niektórych 
okolicznościach (jak wynika z 
doświadczeń Urzędu w związku ze 
stosowaniem art. 26 ustawy, na 
którym art. 23b jest wzorowany) 
takie oświadczenie, aby dotarło do 
często licznej grupy konsumentów, 
powinno być składane 

wielokrotnie. 
Oświadczenia składane przez 
przedsiębiorców mają za cel 
poinformowanie konsumentów o 
pojawiających się zagrożeniach, w 
związku ze stosowaniem przez 
przedsiębiorców niedozwolonych 
klauzul, co pozwoli usunąć skutki 
naruszenia. Sposób publikacji 
również będzie uzależniony od 
analizy okoliczności danej sprawy -
będzie to mogła również być 
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56.j art. 23b 
ust. 2 
pkt 2 

57.1 art. 23b 
ust. 2 
pkt 2 

Uwzględniając także interes przedsiębiorców, wskazane jest określenie w l Business Centre 
ustawie górnego limitu kosztów, jakie przedsiębiorca poniesie w związku z Club 
obowiązkiem złożenia oświadczenia. BCC po wyrażeniu "w formie określonej 
w decyzji" proponuje dodać wyrażenie: "stosownie do okoliczności sprawy 
oraz mając na względzie skalę działalności oraz możliwości finansowe 
przedsiębiorcy, przy czym koszt oświadczenia nie może przekraczać 0,5 % 
zeszłorocznego przychodu przedsiębiorcy". 

Brakuje przesłanek, które warunkowałyby to, czy oświadczenia ma być l Związek Firm 
jednokrotne czy też wielokrotnie, a ponadto nie zostały określone przesłanki Pożyczkowych 

co do ustalenia formy oświadczenia. Ponadto, wydaje się być koniecznym, 
aby w Projekcie określono maksymalną wysokość kosztów, które 
przedsiębiorca byłby zobowiązany ponieść w związku ze złożeniem 

oświadczenia nakazanego przez Prezesa UOKiK. 

publikacja na stronie internetowej 
danego przedsiębiorcy. 
Uwaga nieuwzględniona. Prezes 
UOKiK nakładając ten środek 

każdorazowo będzie rozważał 

zarówno możliwości przedsiębiorcy, 
jak przede wszystkim rodzaj i skutki 
naruszenia. 

Uwaga nieuwzględniona. 
W niektórych okolicznościach (jak 
wynika z doświadczeń Urzędu w 
związku ze stosowaniem art. 26 
ustawy, na którym art. 23b jest 
wzorowany) takie oświadczenie, 

aby dotarło do często licznej grupy 
konsumentów, powinno być 

składane wielokrotnie. 
Oświadczenia składane przez 
przedsiębiorców mają za cel 
poinformowanie konsumentów o 
pojawiających się zagrożeniach, w 
związku ze stosowaniem przez 
przedsiębiorców niedozwolonych 
klauzul, co pozwoli usunąć skutki 
naruszenia. 
Odnośnie do kosztów - uwaga 
nieuwzględniona. Prezes UOKiK 
nakładając ten środek każdorazowo 
będzie rozważał zarówno 
możliwości przedsiębiorcy, jak 
przede wszystkim rodzaj i skutki 
naruszenia. 
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58.J Art. 23b 
ust. 2 
pkt 1 

59.J art. 23b 
ust. 2 
pkt 2 

Nie wynika z przepisu czy poinformowanie ma dotyczyć wszystkich klientów, 
także tych, w stosunku do których umowa wygasła czy tylko klientów wciąż 
związanych z umową. Poinformowanie to, jak zakładamy, ma nastąpić 

dopiero po uprawomocnieniu się decyzji Prezesa Urzędu i ewentualnego 
orzeczenia właściwego sądu (jeżeli decyzja została zaskarżona), co zapewne 
nastąpi po upływie stosunkowo długiego czasu. Projekt ustawy będzie 

dotyczył także tych konsumentów, którzy jednorazowo skorzystali z usług 
przedsiębiorcy wykonanych "od ręki" lub którzy zawarli umowę w formie 
ustnej na podstawie regulaminu. Nie zawsze przedsiębiorca będzie wciąż 

dysponował danymi osobowymi (kontaktowymi) Klientów którzy zawarli 
umowę na mocy regulaminu, który następnie po pewnym czasie został 

uznany przez Prezesa Urzędu za właściwy. Czy obowiązek poinformowania o 
naruszeniu zakazu, o czym jest mowa w projektowanym przepisie, dotyczy 

również takich sytuacji? 
E-Izba postuluje wprowadzenie zapisu, który jednoznacznie przesądzałby, iż 

określona przez Prezesa Urzędu forma oświadczenia (tj.: publikator, sposób i 
miejsce publikacji) składanego przez przedsiębiorcę, powinna być 

uzasadniona, pozostawać w adekwatnym związku oraz w proporcji do wagi 
dokonanych przez przedsiębiorcę naruszeń przepisu art. 23a UOKiK. 
Obowiązek publikacji, o którym mowa w powołanym przepisie powinien być 
zdaniem e-Izby realizowany przede wszystkim poprzez przekazanie informacji 
wszystkim klientom przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę na podstawie 
wzorca zawierającego niedozwoloną klauzulę, w sposób pozwalający 

zapoznać się z komunikatem przede wszystkim klientom, którzy zawarli 
umowę zawierającą klauzulę niedozwoloną, w szczególności z 
wykorzystaniem poczty elektronicznej lub tradycyjnej albo strony 
internetowej przedsiębiorcy. Dopiero w przypadku, gdy konsumenci ponieśli 
znaczną szkodę w związku ze stosowaniem niedozwolonej klauzuli lub 
przedsiębiorca 1,1zyskał nieproporcjonalnie duże korzyści w związku ze 
stosowaniem klauzuli, powinno być możliwe orzeczenie przez Prezesa Urzędu 
obowiązku publikacji za pośrednictwem mediów o większym zasięgu takich 

jak prasa, radio czy telewizja. 
Obecna regulacja tego przepisu pozwala Prezesowi Urzędu Ochrony 

Związek Firm 
Doradztwa 
Finansowego 

Izba Gospodarki 
Elektronicznej 

Będzie to uzależnione od 
okoliczności sprawy i tego, co jest 
konieczne do usunięcia skutków 
naruszenia. Obowiązek może 

dotyczyć też np. umów już 

wykonanych. 

Por. pkt 3). 
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60.1 art. 23b 
ust.2 
pkt 3 i 
ust. 3 

61.1 art. 23b 
ust. 2 
zdanie 
wstępne 

62.1 art. 23b 
ust. 2 
pkt 3 

63.1 art. 23b 
ust. 2 
pkt 3 

Konkurencji i Konsumentów na kształtowanie tego obowiązku w sposób, 
który może rażąco godzić w interesy przedsiębiorcy, np. poprzez nakazanie 
przedsiębiorcy publikacji oświadczenia w stacji telewizyjnej o zasięgu 

ogólnopolskim, co wiązać się będzie z koniecznością poniesienia przez 
przedsiębiorcę znacznych kosztów, pomimo że szkoda poniesiona przez 
konsumentów w wyniku zastosowania klauzuli niedozwolonej jest niewielka. 
Decyzja Prezesa Urzędu w tym przedmiocie nie powinna zagrażać 

funkcjonowaniu przedsiębiorcy i jego uzasadnionym interesom 
ekonomicznym. 
Zasadnym byłoby także doprecyzowanie środka w postaci obowiązku 

złożenia oświadczenia przez wskazanie celu złożenia takiego oświadczenia 
(Art. 23b ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3, podobnie przy publikacji decyzji - Art. 23b 
ust. 3) w celu wyeliminowania ryzyka nieuzasadnionego (represyjnego) ich 
stosowania. W tym względzie dobór środków powinien być właściwie 

uzasadniony w decyzji. 

Nie jest jasne, dlaczego w przypadku stosowania klauzul abuzywnych 

zaproponowano, dodatkowy w stosunku do art. 26, środek w postaci zwrotu 

uzyskanych korzyści. 

Zwrot korzyści jest zbyt daleko idący i wydaje się, że zbyt ogólnie określony. 
Jeżeli np. niedozwolone postanowienie mogłoby sprawić, że konsument 
powstrzymywał się od rozwiązania umowy, korzyści mogłyby obejmować 

uiszczone przedsiębiorcy wynagrodzenie (które konsument i tak uiszczałby 
innemu przedsiębiorcy, korzystając z identycznej co do gatunku usługi). 
Należy postulować dochodzenie przez konsumentów roszczeń w procesie 
cywilnym, bo tylko sąd cywilny w postępowaniu z udziałem poszkodowanego 
konsumenta będzie w stanie należycie ustalić kwotę roszczenia i związek 
przyczynowo-skutkowy. 
Pkt 3 należy wykreślić z projektu. Zapis nie precyzuje komu i na jakich 
warunkach przedsiębiorca ma zwracać "korzyści". Ustawa nie określa, co 
należy rozumieć pod pojęciem "korzyści". Należy mieć na uwadze także 
konsekwencje podatkowe realizacji tego zapisu. BCC wskazuje, że konsument 
zawsze ma prawo do dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń na drodze 

SPK 

Lewiatan 

PIIT 

Business Centre 
Club, Poczta 
Polska, Związek 
Pracodawców 
Branży 

Por. pkt 3). 

Por. pkt 4). 

Por. pkt 4). 

Por. pkt 4). 
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64.\ Art. 23b 
ust. 2 
pkt 3 

65.\ Art. 23b 
ust. 2 
pkt 3 

sądowej. 
Co więcej, w obecnych przepisach sąd ochrony konkurencji i konsumentów 
nie ma uprawnienia do zasądzania jakichkolwiek zadośćuczynień 
poszkodowanym konsumentom. Projektowane rozwiązania wprowadzają 
jednak nie tylko sankcję dla przedsiębiorcy w postaci kar finansowych, ale też 
umożliwiają dodatkowo nakazanie wypłat pieniężnych konsumentom. 
Instytucja zwrotu konsumentom korzyści nie jest tak szeroko w żadnych 
regulacjach, nawet w przepisach regulujących kwestie pozwów zbiorowych, 
gdzie ocena prawna roszczeń konsumentów dokonywana przez sąd jest 
bardzo szczegółowo uregulowana. Tymczasem w przypadku projektowanego 
przepisu brak jest jakichkolwiek przesłanek dla ustalania uzyskanych 
bezprawnie korzyści oraz przyznawania ich konkretnym konsumentom lub 

grupom konsumentów. 
Arbitralnie wyliczone korzyści, które Prezes UOKiK będzie nakazywał zwrócić 
konsumentom, mogą być jedynym powodem do złożenia odwołania, a w 
konsekwencji mogą prowadzić do opóźnienia pozytywnych dla konsumentów 
skutków decyzji. Zauważyć przy tym należy, że kary finansowe określone w 
art. 106 ustawy określone są procentowo jako maksymalne, podczas gdy 
wprowadzane projektowaną ustawą uprawnienie do zobowiązania zwrotu 

korzyści nie jest ograniczone ani kwotowo ani procentowo. 
W jaki sposób zostanie ustalona korzyść, która miałaby polegać zwrotowi? 
Można założyć, że znaczna większość konsumentów wykonała wszelkie 
obowiązki wynikające z zawartej umowy, która następnie została 
zakwestionowana w pewnym zakresie przez Prezesa Urzędu, jednakże 
konsument zaakceptował treść umowy w całości i nie kwestionował żadnego 
z postanowień. W zupełnie innej sytuacji są ci konsumenci, którzy powoływali 
się na abuzywność przepisów lub jeżeli na podstawie danego konkretnego 
abuzywnego postanowienia przedsiębiorca uzyskał korzyść majątkową {np. 
tytułem kary umownej lub niemożności wcześniejszego zakończenia umowy z 
przedsiębiorcą). W takim przypadku obowiązek zwrotu korzyści jest jak 
najbardziej uzasadniony, jednakże skutek ten wynika poniekąd z obecnych 
regulacji kodeksu cywilnego - skoro przepis abuzywny nie wiąże Klienta to 
wszelkie świadczenia pobrane na jego podstawie będą stanowić 

Internetowej, 
Izba Gospodarcza 
Towarzystw 
Emerytalnych 

Izba Gospodarcza 
Towarzystw 
Emerytalnych 

Związek Firm 
Doradztwa 
Finansowego 

Por. pkt 4). 

Por. pkt 4). 
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66.1 art. 23b 
ust. 2 
pkt 3 

bezpodstawne wzbogacenie przedsiębiorcy. Można wzmocnić efekt tego 
rozwiązania poprzez projektowaną regulację, jednakże jeżeli miałaby ona 
obejmować zwrot wszelkich korzyści, które przedsiębiorca uzyskał od 
wszystkich klientów, którzy zawarli umowę na podstawie wadliwego wzorca, 
to takie postanowienie jest niezwykle ryzykowne dla przedsiębiorcy. 

Obowiązek zwrotu korzyści powinien być zatem ograniczony do tych 
konsumentów, którzy podnieśli zasadne roszczenie o zwrot tych korzyści. 
Pomijamy sytuację, w której z uwagi na upływ czasu ciężko będzie ustalić 
faktyczny rozmiar uzyskanych korzyści. Obecne brzmienie projektowanego 
przepisu, bez zastosowania dokładnych ograniczeń, jest w opinii Związku 
nieproporcjonalne do skali potencjalnego naruszenia. 
Konsumenci często nadużywają prawa, które posiadają. W sytuacji gdy 
konsument, który skorzysta z usług przedsiębiorcy lub nabędzie towar od 
niego, poweźmie informację, iż postanowienie umowy, którą wcześniej 

zawarł, zostało uznane za abuzywne, może podnieść roszczenie zwrotu 
korzyści, pomimo, iż uzyskał umówione świadczenie a umowa została 
wykonana. Uznanie postanowienia umownego za abuzywne po upływie czasu 
przez Prezesa Urzędu może wywołać lawinę roszczeń Klientów, którzy 
wcześniej nie kwestionowali wykonania umowy lub niekorzystnego 
ukształtowania swoich praw i obowiązków na gruncie tej umowy, ale w 
pewnym momencie dowiedzieli się o takiej możliwości. Powiązany z tym 
szeroki obowiązek zwrotu korzyści może wywołać bardzo niekorzystne skutki 
gospodarcze dla przedsiębiorców, w tym doprowadzić do upadku wielu z 
nich, co z pewnością nie wpłynie na ochronę konsumentów. W opinii Związku 
wprowadzenie art. 23b ust. 2 do u.o.k.i.k. jest możliwe a nawet potrzebne z 
punktu widzenia konsumentów, jednakże projektowane regulacje wymagają 
doprecyzowania, szczególnie w kontekście możliwości rozciągnięcia 

projektowanego domniemania abuzywności klauzuli umownej na wszelkie 
stosunki prawne powstałe w oparciu o kwestionowany wzorzec umowny. 
Instytucja zwrotu konsumentom korzyści nasuwa nieodparte skojarzenie z l Lewiatan 
kompensatami przyznawanymi przez sądy powszechne w przypadku pozwów 
zbiorowych. Jednak w przypadku pozwów zbiorowych ocena prawna roszczeń 
konsumentów dokonywana przez sąd jest szczegółowo uregulowana. Tak nie 

Por. pkt 4). 

38 



jest w przypadku projektowanego przepisu, w którym brak jest jakichkolwiek 
przesłanek dla ustalania uzyskanych bezprawnie korzyści oraz przyznawania 
ich konkretnym konsumentom lub grupom konsumentów. Ponadto, przy 
dużej niedookreśloności choćby art. 385(1) k.c., który - jak wskazuje 
dotychczasowe orzecznictwo SOKiK w zakresie stwierdzania niedozwolonych 
postanowień umownych - jest bardzo często podstawą kwestionowania 
klauzul, przyznanie Prezesowi UOKiK prawa do stosowania 
tak szerokich sankcji wydaje się nieuzasadnione. Propozycja budzi więc 

następujące zastrzeżenia: 

-nie określa komu ewentualna korzyść miałaby być zwrócona; 
- nie określa pojęcia korzyści (czy chodzi o odszkodowanie w znaczeniu 
cywilnoprawnym (damnum emergens), czy też o utracone korzyści (lucrum 

cessans); 
- nie uwzględnia, że przedsiębiorca może już nie być związany z 

konsumentem umową; 
- przepis nie zawiera także wskazania realnego terminu, w jakim ewentualny 
obowiązek powinien być zrealizowany, co w konsekwencji może prowadzić do 
nakładania w decyzjach Prezesa UOKiK obowiązku ze zbyt krótkim terminem 
realizacji, a następnie do nałożenia kolejnej kary za ich niezrealizowanie; 
Projektowany przepis posługuje się pojęciem "zwrotu korzyści". Ani projekt 
ani jego uzasadnienie nie precyzują w sposób szczegółowy na czym może 
polegać zwrot korzyści uzyskanych w związku ze stosowaniem 
niedozwolonego postanowienia wzorca umowy. Jest to istotne z 
operacyjnego oraz finansowego punktu widzenia. Zastosowanie tego środka 
przez Prezesa UOKiK może oznaczać bardzo daleko idące konsekwencje dla 
przedsiębiorcy. Dodatkowo w przypadku zastosowania przez Prezesa UOKIK 
takiego środka jest oczywistym, że skutki powstałe w związku z dokonaniem 
takiego zwrotu mogą być albo niemożliwe do odwrócenia w przypadku 
innego stanowiska Sądu w określonej sprawie albo odwrócenie takiej sytuacji 
może być bardzo trudne. W związku z tym zastosowanie takiego środka nie 
powinno wiązać się z możliwością nadania decyzji Prezesa UOKiK rygoru 
natychmiastowej wykonalności w tym zakresie. W powyżej opisanym zakresie 
nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie powinno zależeć 
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od uznania Prezesa UOKiK. Jednocześnie w zakresie projektowanego środka 
należy zauważyć, że zwrot korzyści stanowi jeden z najdalej idących środków 
w projekcie i zarazem sformułowany w sposób najbardziej ogólny. 
Przykładowo można wskazać na sytuację, w której niedozwolone 
postanowienie mogłoby powodować niekorzystanie przez konsumenta z 
uprawnień do zmiany dostawcy, co mogłoby wskazywać, że korzyścią 

przedsiębiorcy jest cała kwota abonamentu. Jest to przypadek skrajny, jednak 
taki scenariusz jest możliwy. Skutkiem tak określonego zobowiązania mogłoby 
być postawienie przedsiębiorcy w bardzo trudnej sytuacji jeszcze przed 
rozstrzygnięciem sprawy przez sąd. 
Zwracamy też uwagę, że arbitralnie wyliczone korzyści, które Prezes UOKiK 
będzie nakazywał zwrócić konsumentom mogą być jedynym powodem do 
złożenia odwołania a zatem do opóźnienia pozytywnych dla konsumentów 
skutków decyzji. 
Mając powyższe na uwadze, postulujemy wykreślenie tego punktu. 
Możliwość nałożenia przez Prezesa UOKiK na przedsiębiorcę obowiązku 

zwrotu korzyści uzyskanych w związku ze stosowaniem niedozwolonego 
postanowienia należy uznać za rozwiązanie nieproporcjonalne do celu 
regulacji i wkraczające w domenę sądów powszechnych. Zwrot "korzyści 
uzyskanych w związku ze stosowaniem postanowienia niedozwolonego" 
określa de facto rodzaj odszkodowania należnego konsumentowi od 
przedsiębiorcy, stąd wydaje się, że rodzaj, wysokość odszkodowania nie 
powinny być określane przez organ administracji ale przez sąd w wyroku 
wydanym na podstawie roszczenia konsumenta. Wnosimy więc o utrzymanie 
obecnego modelu tj. dochodzenie przez konsumentów roszczeń w procesie 
cywilnym, z czym związane 

są niektóre rozwiązania w projekcie ustawy tj. związanie sądu decyzją Prezesa 
UOKiK, obowiązki informacyjne nakładane na przedsiębiorcę, które w 
przeciwnym razie należałoby uznać za bezzasadne. Jednocześnie wskazujemy, 
że w projekcie nie wskazano na wzajemne relacje zobowiązania do zwrotu 
korzyści i dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym. 
Ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia propozycji wykreślenia 

przedmiotowego przepisu, proponujemy doprecyzowanie, że chodzi o: 
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67.1 art. 23b 
ust. 2 
pkt 3 

- zwrot korzyści uzyskanych od konsumentów (a nie np. utracone korzyści 
innych przedsiębiorców); 
- i to tylko tych konsumentów będących stroną umowy w chwili 
uprawomocnienia się decyzji o uznaniu postanowienia wzorca za 

niedozwolone; 
Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę Prezesa UOKiK w zakresie 
nakazywania zwrotu korzyści, dostrzega się następujące problemy z tym 
związane. W odniesieniu do klientów niebędących stronami umów w chwili 
wykonania obowiązku zwrotu korzyści pojawia się praktyczny problem, a 
zarazem istotna uciążliwość dla przedsiębiorcy związana z wykonaniem tego 
obowiązku. Mianowicie, na przedsiębiorcy ciąży obowiązek ustalenia miejsca 
zamieszkania byłych klientów w celu doręczenia im informacji o decyzji 
i obowiązku przedsiębiorcy. Aktualne brzmienie przepisu budzi też 
wątpliwości, czy każdego rodzaju postanowienie wzorca umowy uznanego za 
niedozwolone może rodzić po stronie przedsiębiorcy obowiązek zwrotu 
korzyści. Należałoby się zastanowić, czy nie doprecyzować tego przepisu, w 
ten sposób, że nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku zwrotu korzyści 
odnosiłoby się do postanowień mających wymiar finansowy. Byłoby to 
zasadne z uwagi na nieprecyzyjne określenie pojęcia korzyści. Przykładowo, 
takie sformułowanie przepisu daje Prezesowi UOKiK możliwość nakazania 
przedsiębiorcy zwrotu korzyści za stosowanie postanowienia wyłączającego 
właściwość sądu (bo nie ma w tym zakresie ograniczenia), jak i za stosowania 
postanowienia przyznającego przedsiębiorcy prawo do okresowego 
zatrzymania środków finansowych konsumenta (a zatem takie, 
które faktycznie przedsiębiorcy przynosi korzyść). Dlatego proponujemy 
nadanie nastepującego brzmienia art. 23b ust. 2 pkt 3): "3) zwrotu korzyści 
uzyskanych od konsumentów będących stroną umów zawartych z 
przedsiębiorcą w chwili uprawomocnienia się decyzji o uznaniu postanowienia 
wzorca za niedozwolone w związku ze stosowaniem niedozwolonego 

postanowienia wzorca umowy." 
Przepis nie precyzuje znaczenia pojęcia "korzyści" jak również nie określa, na l Związek Firm 
czyją rzecz korzyści te miałyby być zwrócone. Z treści przepisu wynika, iż ma Pożyczkowych 
on charakter przede wszystkim sankcyjny, wobec c2ego zwracamy uwagę na 

Por. pkt 4). 
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68.\ art. 23b 
ust. 2 
pkt 3 

69.1 art. 23b 
ust.2 
pkt 3 

fakt, iż Prezes UOKiK jest uprawniony do stosowania wobec przedsiębiorcy 
szeregu sankcji o charakterze finansowym, a kolejna z nich mogłaby być 
uznana za nieproporcjonalną i nieuzasadnioną. Z tego też względu 

projektowany przepis powinien zostać wykreślony w całości. Jeśli w intencji 
projektodawcy omawiany przepis nie ma charakteru sankcyjnego - należy 

mieć na uwadze okoliczność, iż wykreślenie tego przepisu z Projektu nie 
pozbawi konsumentów uprawnienia do dochodzenia swoich roszczeń wobec 
przedsiębiorcy w przypadku stwierdzenia postanowienia umowy za 
niedozwolone. Konsumenci będą bowiem nadal mogli dochodzić swoich 
roszczeń na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w tym m.in. w 
oparciu o przepisy o czynach niedozwolonych lub o bezpodstawnym 
wzbogaceniu. 
Nie został określony tryb i metoda ustalenia wysokości takich korzyści. l ICC Polska l Por. pkt 4). 
Ponadto, z wyjaśnień przedstawionych w uzasadnieniu Nowelizacji wynika, iż 
miałoby w tym wypadku chodzić o odszkodowanie rekompensujące stratę 
doznaną przez konsumentów, a nie o utracone korzyści w rozumieniu 
doktryny prawa cywilnego. W związku z tym w obecnym brzmieniu zapis jest 
mylący i wymaga przeredagowania. Jednakże zasadne byłoby w ogóle 
zrezygnowanie z tego rodzaju środka i pozostawienie konsumentom 
możliwości dochodzenia ich roszczeń odszkodowawczych w stosunku do 
przedsiębiorców na drodze cywilnej. Takie rozwiązanie zapewni 
konsumentom możliwość ubiegania się o ustalenie należnego im 
odszkodowania przez organ najbardziej kompetentny w tym względzie, tj. sąd 
cywilny. Co więcej wprowadzane w projekcie Ustawy związanie sądu w 
postępowaniu cywilnym ustaleniami prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK 
ułatwi indywidualnym konsumentom dochodzenie ich praw przed sądem i 
przyspieszy dochodzenie roszczeń. 

Przepis może powodować rozbieżności natury interpretacyjnej, a także Polska Izba l Por. pkt 4). 
kompetencyjnej - może powstać swoisty dualizm polegający na tym, że z Doradców i 
jednej strony przedsiębiorca wywodzący swoje roszczenia z klauzuli Pośredników 

niedozwolonej będzie dysponował prawomocnym orzeczeniem pozwalającym Odszkodowawczy 
mu na dochodzenie świadczeń z niego wynikających, z drugiej natomiast, jeśli ch 
Prezes UOKiK uzna ten zapis za niedozwolony, będzie mógł nakazać 
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70.1 art. 23b 
ust.2 
pkt 3 

przedsiębiorcy zwrot niesłusznie w jego ocenie zapłaconej przez konsumenta 
kary wynikającej z tego właśnie postanowienia. 
Propozycja wykreślenia przepisu. 1 SPK 
Rozwiązanie to budzi istotne wątpliwości. Jest to instytucja wzorowana na 
prawie karnym i dalej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W 
prawie cywilnym· funkcjonuje natomiast pojęcie "utraconych korzyści" 
(lucrum cessans), jeden ze składników szkody (art. 361 § 2 k.c.). W 
przeciwieństwie do straty (damnum emergens), szkoda w postaci lucrum 
cessans ma charakter hipotetyczny. Zastosowane w Projekcie sformułowanie 
"korzyści uzyskane" stanowi "odwrotność" pojęcia "utraconych korzyści" 
użytego w art. 361 § 2 k.c. (i wielokrotnie poddawanego wykładni w 
orzecznictwie sądowym). Podobnie jak kategoria "korzyści utraconych", 
"korzyści uzyskane" będą musiały pozostawać w adekwatnym związku 
przyczynowym ze stosowaniem niedozwolonego postanowienia wzorca 
umowy. Wykazanie związku przyczynowego pomiędzy uzyskaniem korzyści a 
stosowaniem niedozwolonego postanowienia) będzie trudne w praktyce. W 
szczególności w przypadku klauzul wyłączających lub ograniczających 
uprawnienia konsumenta, tj. innych niż nakładające na konsumenta 
obowiązek ponoszenia jakichkolwiek świadczeń pieniężnych (np. 
ograniczających odpowiedzialność za szkody na osobie - art. 385

1 
pkt 1 

Kodeksu cywilnego). Podobne wyzwanie będzie wiązać się z ustaleniem 
wysokości korzyści (nie zawsze jest możliwe kwotowe określenie wysokości 
przysporzenia majątkowego po stronie przedsiębiorcy). Problematyczne może 
być także ustalenie całościowo kwoty uzyskanych korzyści, którą 
przedsiębiorca miałby przeznaczyć na potrzeby wykonania obowiązku 
określonego w decyzji Prezesa UOKiK. 
W projekcie nie rozstrzygnięto, kto będzie określał kwotę uzyskanych przez 

przedsiębiorcę korzyści oraz zasady, na jakich ich zwrot ma się odbyć, ani 

nawet beneficjenta (każdy konsument, który zawarł umowę z 

wykorzystaniem wzorca i który zażądał zwrotu?). Wydaje się, że roszczeń tych 

konsumenci mieliby dochodzić odrębnym powództwem do sądu 
powszechnego. Część członków SPK uznaje, że pozostawienie rozstrzygania 

Por. pkt 4). 

43 



71.1 Art. 23b 
ust. 2 
pkt 3 

72.1 art. 23b 
ust. 2 
pkt 3 

indywidualnych roszczeń sądom powszechnym, które będą w stanie 

właściwie ocenić wysokość korzyści i związek przyczynowo-skutkowy w 

indywidualnych przypadkach, jest dobrym rozwiązaniem. Należy założyć, że 

roszczenie byłoby niezależne od ewentualnego roszczenia 

odszkodowawczego (pozostającego bez wątpienia w gestii sądów 

powszechnych). 

Projektowany przepis uprawnia Prezesa UOKiK do zobowiązania l Pracodawcy RP 
przedsiębiorcy, wobec którego wydano decyzję o uznaniu postanowień 

wzorca umowy za niedozwolone, do zwrotu korzyści uzyskanych w związku ze 
stosowaniem niedozwolonego postanowienia wzorca. Projektowany przepis 
nie precyzuje znaczenia pojęcia "korzyści", ani też nie określa, na czyją rzecz 
korzyści te miałyby być zwrócone, Niejasna Jest relacja projektowanego 
przepisu do ogólnych zasad dochodzenia roszczeń przez konsumentów 
wynikających z Kodeksu cywilnego. Powoduje to, iż projektowany przepis ma 
charakter w głównej mierze sankcyjny, ukierunkowany na wywołanie 

dolegliwości finansowej dla przedsiębiorcy. Jego przyjęcie może prowadzić do 
nieuzasadnionego kumulowania sankcji o charakterze finansowym w sytuacji, 
gdy zastosowanie przewidzianego w nim środka byłoby połączone z 
nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej na podstawie art 106 u,o,k.k. 
(przedmiotowy projekt nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie). 
W związku z powyższym projektowany przepis powinien zostać wykreślony w 
całości. Należy przy tym zwrócić uwagę" że nie będzie to prowadzić do 
uszczuplenia praw konsumentów, albowiem będą oni mogli dochodzić swoich 
uzasadnionych roszczeń finansowych na zasadach ogólnych przewidzianych w 
k,c w szczególności w oparciu o przepisy o czynach niedozwolonych (art. 415 i 
nast. k.c.) lub o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 i nast, k.c), 

Propozycja usunięcia przepisu. 

Brak określenia komu zwrot korzyści miałby przysługiwać, brak określenia 
zasad, według których Prezes UOKiK ustalałby wysokość korzyści 

podlegających zwrotowi, za jaki okres wstecz, w jaki sposób przedsiębiorca 

Związek Banków 
Polskich 

Por. pkt 4). 

Por. pkt 4). 
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73.1 art. 23b 
ust. 3 

miałby wykonać ten obowiązek - zagadnienie kontaktu z osobami 
niebędącymi w dacie nałożenia obowiązku klientami przedsiębiorcy. Obecnie 
konsumenci mają możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu przed 
sądem w przypadku wydania orzeczenia o uznaniu postanowienia za 
niedozwolone postanowienie umowne. Rekomendujemy pozostawienie 
sądowi kontroli nad tego typu roszczeniami klientów. Przyznanie Prezesowi 
UOKiK takiego uprawnienia spowoduje skupienie w tym samym organie 
uprawnienia do orzekania o uznaniu stosowanego przez przedsiębiorcę 

postanowienia za niedozwolone i zwrot korzyści uzyskanych przez tego 
przedsiębiorcę. Projektowany przepis wprowadza możliwość zobowiązania 
przez Prezesa UOKiKw decyzji przedsiębiorcę do zwrotu korzyści uzyskanych 
w związku ze stosowaniem niedozwolonego postanowienia wzorca umowy; 
przepis ten wprowadzi daleko idącą swobodę po stronie Prezesa UOKiK, 
będącego organem administracji, zastępując tym samym postępowanie 

cywilne, w którym niezawisły sąd orzeka o odpowiedzialności jednej ze stron 
przyznając odpowiednie odszkodowanie; przy czym wysokość poniesionej 
szkody, w tym utracone korzyści należy wykazać przed sądem; takiego 
rozwiązania nie przewiduje się w projektowanej ustawie. Przepis nie określa 
również komu należy się zwrot nienależnie uzyskanych korzyści. Ponadto 
wiązanie "korzyści" z samym stosowaniem wzorca umownego przez 
przedsiębiorcę jest chybione. Wzorzec, jeśli z jego wykorzystaniem nie została 
zawarta umowa z konsumentem, pozostaje jedynie zbiorem postanowień, nie 
mającym przełożenia na stosunki umowne i stąd nie można upatrywać w 
samym wzorcu jakichkolwiek korzyści, które miałyby wynikać dla 
przedsiębiorcy i do których zwrotu miałby być zobowiązywany. 

Po wyrażeniu "nakazać publikację decyzji w całości lub w części" należy dodać 
wyrażenie: "z zaznaczeniem, czy decyzja jest prawomocna czy też nie". 
Uwzględniając interes przedsiębiorców, wskazane jest określenie w ustawie 
górnego limitu kosztów, jakie przedsiębiorca poniesie w związku z publikacją 
decyzji. BCC po wyrażeniu "na koszt przedsiębiorcy" proponuje dodać 

wyrażenie: "stosownie do okoliczności sprawy oraz mając na względzie skalę 
działalności oraz możliwości finansowe przedsiębiorcy, przy czym koszt 

Business Centre 
Club 

Odnośnie do propozycji 
uzupełnienia brzmienia art. 23b ust. 
3 - uwaga uwzględniona. Art. 23b 
ust. 3 zostanie odpowiednio 
zmodyfikowany. W pozostałym 

zakresie uwaga nieuwzględniona -
Prezes UOKiK stosując tę regulację 
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publikacji nie może przekraczać 0,5 % zeszłorocznego przychodu 
przedsiębiorcy". 

74.\ art. 23b l Brakuje przesłanek, które warunkowałyby to, kiedy można nakazać publikację l Związek Firm 
ust. 3 decyzji. Należy też określić maksymalną wysokość kosztów, które Pożyczkowych 

przedsiębiorca byłby zobowiązany ponieść w związku z publikacją decyzji 
nakazaną przez Prezesa UOKiK. 

75.\ Art. 23b l Wskazane byłoby określenie w przedmiotowym projekcie maksymalnego 1 Pracodawcy RP 
ust. 3 poziomu kosztów, do których poniesienia mógłby zostać zobowiązany 

przedsiębiorca z tytułu publikacji decyzji nakazanej przez Prezesa UOKiK. 

76.\ Art. 23b l Wątpliwości może wzbudzać sytuacja, w której możliwe rozstrzygnięcia l Komisja Nadzoru 
ust. 2 Prezesa UOKiK na gruncie projektowanego art. 23b ust. 2 są wymienione Finansowego 

jedynie przykładowo ("w szczególności"), skoro w uzasadnieniu do projektu (a 
nie w projekcie) wspomina się o tak dalece idącej ingerencji w swobodę 
obrotu gospodarczego jak zobowiązywanie przedsiębiorcy do 
zaproponowania konsumentowi aneksu do umowy. Wydaje się, że w 
przepisach należy w sposób wyczerpujący określić, w jakie prawa i obowiązki 
przedsiębiorcy oraz w jaki sposób może ingerować organ ochrony konkurencji 
i konsumentów. 

Ponadto wątpliwości konstytucyjne może budzić uprawnienie Prezesa UOKiK 
do rozstrzygania o zwrocie korzyści uzyskanych w związku ze stosowaniem 
niedozwolonego postanowienia umownego. Stosowanie niedozwolonego 
postanowienia umownego będzie na gruncie projektu działaniem 

bezprawnym, a ze względu na podwyższone standardy staranności po stronie 
przedsiębiorców przyjąć należy, że będzie to zachowanie zawinione. Tym 

każdorazowo będzie rozważał 

zarówno możliwości przedsiębiorcy, 
jak i wszystkie okoliczności sprawy. 

Uwaga nieuwzględniona. Nakaz 
publikacji będzie dopuszczalny w 
każdej sytuacji, kiedy Prezes UOKiK 
uzna, że będzie to miało dla 
konsumentów walor informacyjno -
edukacyjny. Prezes UOKiK 
każdorazowo będzie rozważał 

zarówno możliwości przedsiębiorcy,. 
jak przede wszystkim rodzaj i skutki 
naruszenia. 
Uwaga nieuwzględniona - Prezes 
UOKiK każdorazowo będzie 

rozważał zarówno 
przedsiębiorcy, jak 
okoliczności sprawy. 

Por pkt 2) i pkt 4) 

możliwości 

i wszystkie 
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samym - jeżeli konsument dozna z tego tytułu uszczerbku - zaktualizuje się 
odpowiedzialność deliktowa przedsiębiorcy. W istocie zatem Prezes UOKiK 
decydując o zwrocie korzyści rozstrzygał będzie kwestię odszkodowania z 
tytułu popełnienia deliktu, co stanowi materię cywilnoprawną. W polskim 
systemie prawa standardem jest, że o roszczeniach cywilnoprawnych orzekają 
niezawisłe sądy rozstrzygające spory o charakterze kontradyktoryjnym. 
Postępowanie administracyjne ze względu na swój charakter prawny nie jest 

procedurą odpowiednią w tym zakresie. 

77. 1 art. 23b l Pozostawienie w projektowanym art. 23b ust. 2 otwartego katalogu l Krajowa Rada 
ust. 2 uprawnień Prezesa UOKiK może wpływać negatywnie na pewność obrotu Sądownictwa 

prawnego, ponieważ podmiot, który dopuszcza się stosowania klauzul 
niedozwolonych nie będzie posiadał pełnej wiedzy o grożących mu sankcjach, 

Z powyższą refleksją dotyczącą natury rozstrzygnięcia w przedmiocie zwrotu 
korzyści wiążą się kwestie stricte praktyczne, które mogą rzutować na 
skuteczność działań organu ochrony konkurencji i konsumentów. Wobec 
faktu, że decyzja administracyjna jest aktem o podwójnej konkretności 
(rozstrzyga o konkretnych prawach i obowiązkach konkretnego podmiotu), 
orzeczenie o zwrocie korzyści wymagałoby zidentyfikowania w osnowie 
decyzji tych korzyści (w tym ich szczegółowej wyceny, jeżeli miałyby charakter 
pieniężny, co raczej byłoby sytuacją typową) oraz wskazania podmiotów, na 
rzecz których ma nastąpić zwrot poszczególnych wartości. Dokonywanie 
ustaleń faktycznych w tym zakresie może być bardzo czasochłonne i 
skomplikowane, gdyż stan faktyczny dotyczący każdego konsumenta będzie 
zapewne różny. Nota bene powstałoby pytanie, czy w takiej sytuacji 
poszczególni konsumenci nie stają się stronami postępowania 
administracyjnego, co z kolei wymagałoby w szczególności zapewnienia im 
czynnego udziału w tym postępowaniu. Powodowałoby to dodatkowe 
komplikacje w toku postępowania, rzutujące na jego efektywność. 

co w przypadku ich zastosowania może skutkować uchylaniem decyzji przez 

SOKi K. 
Decyzja zobowiązująca - klauzule 

Por. pkt 2) 

Podsumowanie: 
Wyjaśnienie na czym polega decyzja zobowiązaniowa - przedsiębiorca, który dopuścił się naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 23a, może złożyć 
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propozycję podjęcia lub zaniechania przez siebie określonych działań, które doprowadzą do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków. Prezes 
Urzędu może zaakceptować te propozycje, jeżeli uzna je za korzystne z punktu widzenia ochrony konsumentów i zobowiązać przedsiębiorcę w decyzji do 
ich wykonania. Jest to korzystne dla przedsiębiorcy, bowiem, w tym wypadku Prezes UOKiK nie nakłada na przedsiębiorcę kary, ani środków usunięcia 
trwających skutków naruszenia (por. art. 23b ust. 2), a decyzję przedsiębiorca wykonuje w sposób określony przez siebie, czyli dla niego najbardziej 
dogodny. Jest to też korzystne z punktu widzenia Prezesa UOKiK, stojącego na straży interesów konsumentów. Niedozwolone klauzule zostają 

wyeliminowane z obrotu znacznie szybciej. Wydaje się bowiem, iż skoro przedsiębiorca sam zaproponował sposób, w jaki usunie naruszenie lub jego 
skutki, należy się spodziewać, że uczyni to rzetelnie w sposób i terminie ustalonym z Prezesem UOKiK. Poza tym - należy przypuszczać, że ten 
przedsiębiorca nie będzie się odwoływał od decyzji, której treści sam jest poniekąd autorem (choć oczywiście zachowuje do tego prawo). 
Prezes UOKiK będzie sprawował kontrolę nad realizacją zobowiązań (może określić termin ich wykonania, przedsiębiorca informuje o stopniu ich 
realizacji). W przypadku niewykonania zobowiązań lub obowiązków informacyjnych z nimi związanych lub oparcia decyzji zobowiązaniowej o 
nieprawdziwe, niekompletne lub wprowadzające w błąd informacje lub dokumenty, Prezes UOKiK może uchylić decyzję w części dotyczącej zobowiązań i 
nałożyć karę pieniężną, a także określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia. Jeżeli Prezes UOKiK stwierdzi, że wymaga tego ważny interes 
konsumentów, może w swojej decyzji (w całości lub części) nadać rygor natychmiastowej wykonalności, tym samym zapewniając natychmiastową 
eliminację szczególnie szkodliwej klauzuli z wzorca i ew.przyspieszenie działań przedsiębiorcy dotyczących usunięcia negatywnych skutków stosowania tej 
klauzuli (poprzez natychmiastową realizację nałożonych w decyzji obowiązków informacyjnych lub zwrotu korzyści). Pozwoli to na zminimalizowanie 
szkód, jakie ponoszą konsumenci w związku ze stosowaniem danego postanowienia umownego (art. 99d). 

78. Art. 23c 

79. art. 23c 

Nie powinno się stawiać założeń, jak podano na stronie 11 uzasadnienia 
Projektu, że przedsiębiorca, co do zasady nie będzie wnosił odwołania. Prawo 
do środka odwoławczego od decyzji jest uprawnieniem i to od woli 
przedsiębiorcy zależy, czy z niego skorzysta. 

Wskazać należy, że do dnia wydania przez Prezesa UOKiK decyzji, 
przedsiębiorca nie może być pewien, czy Prezes UOKiK ostatecznie stwierdzi 
naruszenie zakazu, o którym mowa wart. 23 a. 

Związek Banków 
Polskich, 
Pracodawcy RP 

Business Centre 
Club 

W uzasadnieniu nie proponuje się 

pozbawienia przedsiębiorców 

prawa do wniesienia odwołania, a 
jedynie stwierdza (na podstawie 
doświadczeń Prezesa UOKiK 
wynikających ze stosowania decyzji 
zobowiązaniowych), że 

prawdopodobnie odwołania nie 
będą w tych sprawach zazwyczaj 
wnoszone - decyzja stanowi 
niejako akceptację zobowiązań 

zaproponowanych przez 
przedsiębiorcę. 

Uwaga nieuwzględniona. Na tym 
etapie nie przewiduje się takiej 
procedury. W praktyce, po złożeniu 
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Zdaniem BCC ustawa powinna przewidywać procedurę, w ramach której 
Prezes UOKiK np. przy końcowym zaznajomieniu się z aktami sprawy, po 
złożeniu ewentualnych wniosków dowodowych przez stronę, będzie 

informował na piśmie przedsiębiorcę o swojej ocenie prawnej sprawy. 
Wówczas przedsiębiorca będzie mógł zobowiązać się do usunięcia naruszeń w 
określonym terminie. Po usunięciu w terminie przez przedsiębiorcę naruszeń 
wskazanych przez Prezesa UOKiK, postępowanie ulegałoby umorzeniu, bez 
stosowania sankcji wobec przedsiębiorcy. 

80. l Art. 23c l Jeżeli UOKiK będzie chciał zastępować klauzule niedozwolone innymi zapisami l Konsument 
to taki przepis będzie niezgodny z Dyrektywą 93/13/EWG 

81. l Art. 23c l Postulujemy także, by zarówno przedmiot i termin wykonania zobowiązania, l SPK 
jak również obowiązek złożenia oświadczenia lub publikacji decyzji był 

określany w decyzji zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy lub wynikiem 
wspólnych ustaleń. Wprowadzenie takiej zmiany nie wpłynętoby na 
skuteczność instytucji decyzji zobowiązaniowej, a pozwoliłoby uchronić 

przedsiębiorców przed nałożeniem na nich obowiązków nieuzasadnienie 
uciążliwych lub niemożliwych do wykonania. Negatywnie należy ocenić 

sytuację, w której "poddający się karze" przedsiębiorca dopiero z treści 
decyzji dowiaduje się o jej pełnym wymiarze. 

82. l Art. 23c l Zaproponowany przepis zaprzecza istocie decyzji zobowiązującej wyrażonej w l PIIT 
ust. l art. 28 uokk, która przewiduje wydanie decyzji w przypadku 

uprawdopodobnienia naruszenia. Prowadzi to do kuriozalnej sytuacji, w 
której stwierdzenie naruszenia zakazu, czyli rozstrzygnięcie sprawy 

przez przedsiębiorcę w toku 
postępowania propozycji 
zobowiązania, Prezes UOKiK zawsze 
się do tych propozycji odnosi. 
Wydaje się, iż wskazany problem w 
praktyce nie istnieje lub ma 
znaczenie marginalne. 

Uwaga niezasadna. Por. 
podsumowanie. Zastępowanie 

klauzul niedozwolonych nie mieści 

się w modelu kontroli 
abstrakcyjnej. W tym zakresie 
zostanie zapewniona zgodność z 
prawem UE i orzecznictwem TSUE. 
Uwaga niejasna. Cechą decyzji 
zobowiązaniowej jest brak kary. 
Należy również nadmienić, iż w tym 
rodzaju decyzji to sam 
przedsiębiorca jeszcze przed 
wydaniem decyzji zobowiązuje się 

do podjęcia lub zaniechania 
określonych działań zmierzających 

do zakończenia naruszenia lub 
usunięcia jego skutków. W tym 
wypadku formalnie rola Prezesa 
UOKiK sprowadza się do przyjęcia 
albo nieprzyjęcia zobowiązania 

przedsiębiorcy. 

Uwaga niezasadna. W 
proponowanym modelu nie 
zachodzi całkowita tożsamość art. 
23c i art. 28. Należy zwrócić, 
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administracyjnej (o charakterze karnym), musiałoby mieć miejsce jeszcze 
przed wydaniem decyzji. Utrzymanie przepisu w proponowanym brzmieniu 
wymagałoby wprowadzenia do ustawy, na wzór postępowań przed Komisją 
Europejską, odpowiednika statement of objections, czyli sformalizowanych i 
uzasadnionych zarzutów w stosunku do praktyki przedsiębiorcy. 

uwagę, iż w każdej decyzji, o której 
mowa w art. 23c będzie element 
stwierdzenia naruszenia zakazu, 
ponieważ tego wymaga istota 
postanowień niedozwolonych i 
kontroli abstrakcyjnej. Natomiast 
element zobowiązaniowy w 
projektowanym modelu odnosi się 
do określonych elementów 
wskazanych w ustawie, tj. podjęcia 
przez przedsiębiorcę określonych 

działań lub ich zaniechania, 
zmierzających do zakończenia 

naruszenia lub usunięcia jego 
skutków, dzięki czemu 
przedsiębiorca może np. uniknąć 

kary. 
83. l Art. 23c l Powstaje istotna wątpliwość w jakim trybie UOKiK miałby stwierdzać Izba Gospodarcza l J.w. 

ust. l stosowanie niedozwolonych postanowień przed wydaniem decyzji Towarzystw 
zobowiązaniowej na podstawie obowiązującego przepisu art. 28 ustawy o Emerytalnych 
ochronie konkurencji i konsumentów, tak aby przedsiębiorca mógł złożyć 
zobowiązanie przed jej wydaniem. W konsekwencji powołany artykuł wymaga 
szczegółowego doprecyzowania, aby nie budził wątpliwości 

interpretacyjnych. 

84. l Art. 23c l Projektowana regulacja jest całkowicie niejasna, a wręcz niepoprawna. Prezes l Lewiatan l J. w. 
ust. l UOKiK może stwierdzić naruszenie ustawy (w przyszłości także w przypadku 

stosowania klauzul niedozwolonych) jedynie w drodze decyzji. Zatem pojawia 
się pytanie, w jakim trybie organ miałby stwierdzać stosowanie 
niedozwolonych postanowień przed wydaniem takiej decyzji, 
tak aby przedsiębiorca mógł złożyć zobowiązanie przed jej wydaniem. 
Wprowadzenie regulacji odbiegającej od "klasycznej" decyzji 
zobowiązaniowej jest jeszcze bardziej niezrozumiałe z punktu widzenia 
skutków decyzji kończącej postępowanie w sprawie klauzul. Skoro skutek ten 
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85. 

86. 

skierowany ma być jedynie wobec przedsiębiorcy będącego stroną 

postępowania i jego klientów-konsumentów, to nie ma potrzeby stwierdzania 
bezprawności postanowienia, tak jak miało to miejsce w przypadku obecnego 
systemu, w którym Rejestr był quasi źródłem prawa. 

Art. 23c l Prezes UOKiK będzie mógł jeszcze przed zakończeniem postępowania wydać 
ust. 1 decyzję tymczasową, zobowiązującą do zaniechania określonych działań. 

Przepis skraca tym samym realny czas na dostosowanie działania do zalecenia 
UOKiK oraz oznacza natychmiastowe zaniechanie działań wskazanych przez 
UOKIK. Tymczasem nie wiadomo, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie; co 
w praktyce powoduje niepewność po stronie przedsiębiorcy. 

Art. 23c l Postulat modyfikacji przepisu poprzez usunięcie zwrotu "lub wielokrotnego", 
ust. 2 ponieważ już jednokrotne oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę spełniać 

będzie swój cel. 

Związek Banków 
Polskich 

Związek Banków 
Polskich, 
Pracodawcy RP 

Uwaga niejasna. Brak powiązania 

pomiędzy decyzją tymczasową a 
decyzją kończącą postępowanie. 

Uwaga nieuwzględniona. 
Oświadczenia składane przez 
przedsiębiorców mają za cel 
eliminację trwających, 

negatywnych skutków stosowanej 
przez przedsiębiorców zakazanej 
praktyki. W niektórych 
okolicznościach (jak wynika z 
doświadczeń Urzędu w związku ze 
stosowaniem art. 28 ustawy) takie 
oświadczenie, aby dotarło do 
często licznej grupy konsumentów, 
powinno być składane 

wielokrotnie. Rozwiązanie to 
sprzyja konsumentom - przede 
wszystkim uzyskają oni informację, 
że zakwestionowane przez Prezesa 
UOKiK postanowienie umowne jest 
wobec nich bezskuteczne i mają 

możliwość dochodzenia od 
przedsiębiorcy roszczeń w tym 
zakresie i w ten sposób również 

usuwa skutki naruszenia. 
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87. 

88. 

89. 

Art. 23c l Opowiadamy się za usunięciem tego przepisu ze względu na brak określenia l Związek Banków 
ust. 5 konkretnych kryteriów, którymi będzie kierował się Prezes UOKiK. Rodzi to Polskich 

ryzyko uznaniowości organu. W przypadku wydania decyzji zobowiązującej 
przedsiębiorca nigdy nie będzie miał pewności, czy Prezes UOKiK nie zmieni 
zdania i jej nie uchyli. Powodować to będzie niepewność przedsiębiorcy co do 
stanu prawnego. 

Art. 231 Należy zwrócić uwagę, iż dokumenty oraz informacje brane pod uwagę przy l Pracodawcy RP 
ust. 5 wydaniu decyzji mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym od osób trzecich. W 

związku z powyższym konieczne jest doprecyzowanie, iż chodzi o informacje 
lub dokumenty przedstawione przez przedsiębiorcę, wobec którego wydano 
decyzję zobowiązującą. 

Art. 23c !Istotne zastrzeżenia budzi zapis uprawniający Prezesa UOKiK do uchylenia z Izba Gospodarcza 
ust. 5 urzędu decyzji zobowiązującej i nałożenia kary finansowej w przypadku, gdy Towarzystw 

decyzja została wydana w oparciu o "nieprawdziwe, niekompletne lub Emerytalnych 
wprowadzające w błąd informacje lub dokumenty", bez określenia chociażby 
ram czasowych, w jakich uchylenie przedmiotowej decyzji może mieć miejsce. 
Pragniemy podkreślić, że operowanie pojęciami niedcokreślonymi w 
procedurze administracyjnej rodzi ryzyko wydawania decyzji w oparciu o 
uznanie administracyjne bez określenia ram prawnych w jakich uznanie 
administracyjne może być zastosowane. 

Uwaga niezasadna. Prezes UOKiK 
może z urzędu uchylić decyzję 

zobowiązaniową w ściśle 

określonych przez ustawę 

okolicznościach, o których mowa w 
pkt 1 i 2 ust. S art. 23c. 

Uwaga nieuwzględniona. W skład 

materiału dowodowego mogą 

wchodzić również informacje i 
dokumenty, które nie pochodzą od 
przedsiębiorcy, a które miały wpływ 
na rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK. 
Utrzymanie w obrocie takiej 
decyzji, może rodzić poważne 

zagrożenie dla konsumentów i 
podważać zaufanie do organów 
państwa. 

Uwaga nieuwzględniona. Uchylenie 
decyzji w tym przypadku jest 
powodowane albo mylną oceną 

sytuacji (opartą na fałszywych 

informacjach i dowodach), co może 
powodować nieskuteczność kroków 
podjętych do eliminacji 
niedozwolonej klauzuli albo 
brakiem wykonania zobowiązań 

przez przedsiębiorcę. W obydwu 
tych przypadkach Prezes UOKiK, 
stojący na straży interesów 
konsumentów, powinien mieć 

możliwość dalszej interwencji 
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90. 1 Art. 23c l Przesłanki wskazane w art. 23c ust. 5 pkt l) należy uzupełnić o wskazanie, że l Lewiatan 

ust. 5 stanowią one podstawę do uchylenia decyzji, tylko w przypadkach, kiedy 

odpowiedzialnym za nieprawdziwe, niekompletne lub wprowadzające w błąd 

informacje lub dokumenty odpowiedzialny jest przedsiębiorca. Prezes UOKiK 

jest organem adminisVacji odpowiedzialnym za rzetelne prowadzenie 

postępowania i dążenie do ustalenia prawdy obiektywnej. Nie jest zasadne 

wprowadzanie regulacji, które obciążają przedsiębiorcę za błędne ustalenia 

organu, jeżeli przedsiębiorca nie jest za to odpowiedzialny (nie ponosi żadnej 

winy w tym zakresie; organ może np. uzyskać błędne informacje od 

przedsiębiorcy, który nie był stroną postępowania). Zdajemy sobie oczywiście 

sprawę, iż projektowany przepis jest analogiczny do art. 12 ust. 5 oraz art. 28 

ust. 5 uokik. Nie może to jednak zmieniać oceny, iż jest to regulacja błędna. 

Wydaje się, że warto zmienić w tym zakresie wszystkie te przepisy, posiłkując 

się art. 21 ust. l uokik. 

91. l Art. 23c l Proponujemy dodanie możliwości złożenia wniosku przez przedsiębiorcę l Lewiatan 
ust. 7 uchylenia decyzji w zw. ze zmianą przepisów. Powstawienie projektowanego 

przepisu w dotychczasowej treści może powodować, że w obrocie prawnym 
będą funkcjonować decyzje, a w konsekwencji postanowienia wzorców 
umownych, które ze względu na zmianę przepisów prawa nie będą mogły być 

dłużej uznane za niedozwolone. 

(podobnie jak obecnie na 
podstawie art. 28 - w stosunku do 
praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów). 
J. w. 

Uwaga nie może zostać 

uwzględniona. Decyzja o uznaniu 
postanowienia wzorca umowy za 
niedozwolone wraz z zakazem jego 
wykorzystywania następuje w 
określonym stanie prawnym i w 
tym stanie, odnosi skutki prawne. 
Przedstawione wątpliwości wiążą 

się de facto z funkcjonującym 

modelem kontroli, tj. wpisem do 
rejestru, skutkami wpisu do 
rejestru odnoszącymi się do 
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92. 

93. 

Art. 23c \ Niejasne są skutki projektowanego art. 23c ust. S oraz ust. 7 w zakresie, w 
ust. 7 którym odmiennie niż przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

określa podstawy uchylenia decyzji tymczasowej. W szczególności niejasne 
jest, czy kryteria te wyłączają stosowanie kryteriów uchylenia określonych w 
art. 1S4-1SS KPA? 

Art. 23c l Trefnym rozwiązaniem jest wprowadzenie możliwości złożenia przez 
przedsiębiorcę wyjaśnień, przedstawienia dowodów, jak również 

niezwłocznego wyeliminowania przez niego z wzorca umowy postanowienia 
spełniającego warunki przewidziane wart. 38S1 kc. 

rozszerzonej skuteczności wpisu 
oraz brakiem podstaw prawnych 
do wykreślenia postanowienia z 
rejestru. Wydaje się, że w 
projektowanym modelu problemy 
te zostaną wyeliminowane. 

PIKE l Art. 23c ust. S i 7 nie wykluczają 
możliwości zastosowania art. 1S4 i 
art. lSS Kpa (jednak na mocy art. 
82 ustawy stronie nie przysługują 
środki prawne przewidziane przez 
Kpa w zakresie m.in. uchylenia 
decyzji Prezesa UOKiK). 

Polska Federacja 1 Uwaga niejasna. 
Rynku 
Nieruchomości 

94. l art. 23c l Te same wątpliwości w zakresie istotnej ingerencji w prawa i. obowiązki l Komisja Nadzoru l zob. stanowisko do uwagi KNF do 
ust. 1 przedsiębiorcy co w przypadku art. 23b. Finansowego art. 23b ust. 2: 

Wątpliwości może wzbudzać sytuacja, w której możliwe rozstrzygnięcia 

Prezesa UOKiK na gruncie projektowanego art. 23b ust. 2 są wymienione 
jedynie przykładowo ("w szczególności"), skoro w uzasadnieniu do: projektu (a 
nie w projekcie) wspomina się o tak dalece idącej ingerencji w swobodę 
obrotu gospodarczego jak zobowiązywanie przedsiębiorcy do 
zaproponowania konsumentowi aneksu do umowy. Wydaje się, że w 
przepisach należy w sposób wyczerpujący określić, w jakie prawa i obowiązki 
przedsiębiorcy oraz w jaki sposób może ingerować organ ochrony konkurencji 
i konsumentów. 

Ponadto wątpliwości konstytucyjne może budzić uprawnienie Prezesa UOKiK 

Uwaga uwzględniona w zakresie 
rezygnacji z art. 23b ust. 2 pkt 3 
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do rozstrzygania o zwrocie korzyści uzyskanych w związku ze stosowaniem 
niedozwolonego postanowienia umownego. Stosowanie niedozwolonego 
postanowienia .umownego będzie na gruncie projektu działaniem 

bezprawnym, a ze względu na podwyższone standardy staranności po stronie 
przedsiębiorców przyjąć należy, że będzie to zachowanie zawinione. Tym 
samym - jeżeli konsument dozna z tego tytułu uszczerbku - zaktualizuje się 
odpowiedzialność deliktowa przedsiębiorcy. W istocie zatem Prezes UOKiK 
decydując o zwrocie korzyści rozstrzygał będzie kwestię odszkodowania z 
tytułu popełnienia deliktu, co stanowi materię cywilnoprawną. W polskim 
systemie prawa standardem jest, że o roszczeniach cywilnoprawnych orzekają 
niezawisłe sądy rozstrzygające spory o charakterze kontradyktoryjnym. 
Postępowanie administracyjne ze względu na swój charakter prawny nie jest 
procedurą odpowiednią w tym zakresie. 

Z powyższą refleksją dotyczącą natury rozstrzygnięcia w przedmiocie zwrotu 
korzyści wiążą się kwestie stricte praktyczne, które mogą rzutować na 
skuteczność działań organu ochrony konkurencji i konsumentów. Wobec 
faktu, że decyzja administracyjna jest aktem o podwójnej konkretności 
(rozstrzyga o konkretnych prawach i obowiązkach konkretnego podmiotu), 
orzeczenie o zwrocie korzyści wymagałoby zidentyfikowania w osnowie 
decyzji tych korzyści (w tym ich szczegółowej wyceny, jeżeli miałyby charakter 
pieniężny, co raczej byłoby sytuacją typową) oraz wskazania podmiotów, na 
rzecz których ma nastąpić zwrot poszczególnych wartości. Dokonywanie 
ustaleń faktycznych w tym zakresie może być bardzo czasochłonne i 
skomplikowane, gdyż stan faktyczny dotyczący każdego konsumenta będzie 
zapewne różny. Nota bene powstałoby pytanie, czy w takiej sytuacji 
poszczególni konsumenci nie stają się stronami postępowania 
administracyjnego, co z kolei wymagałoby w szczególności zapewnienia im 
czynnego udziału w tym postępowaniu. Powodowałoby to dodatkowe 
komplikacje w toku postępowania, rzutujące na jego efektywność. 

Skutek prawomocnej decyzji 
Podsumowanie: 
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95. 

96. 

l) Sprzeczność z istotą decyzji administracyjnej jako rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej - uwaga niezasadna. Adresatem decyzji jest 
przedsiębiorca stosujący postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone (rozstrzygnięcie w sprawie indywidualnej). Z istoty kontroli 
abstrakcyjnej wynika natomiast, że skutki rozstrzygnięcia w toku kontroli abstrakcyjnej (zakaz stosowania we wzorcach umów zawieranych z 
konsumentami postanowień o których mowa w art. 385(1) par. 1 KC odnoszą się do konsumentów, którzy zawarli z przedsiębiorcą umowę na 
podstawie tego wzorca. Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie TSUE orazSN. 

2) Nieprecyzyjny zakres związania przedsiębiorcy decyzją - uwaga niezasadna. Decyzją o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone 
związany jest tylko ten przedsiębiorca, wobec którego było prowadzone postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone, a która to decyzja odnosi się do konkretnych postanowień wzorca umowy stosowanych przez tego przedsiębiorcę. 

3) Ograniczenie skutku, o którym mowa w art. 23d jedynie do decyzji o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone - uwaga 
niezasadna. Projekt nie przewiduje wydawania przez Prezesa Urzędu decyzji niestwierdzających stosowania praktyki. W przypadku decyzji 
umarzającej wydanej przez Prezesa Urzędu z uwagi na brak stwierdzenia naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 23a, nie wywołuje ona 
skutków, które mogłyby odnosić się do konsumentów którzy zawarli z przedsiębiorcą umowę na podstawie tego wzorca. 

4) Skutek decyzji o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone a problematyka indywidualnych uzgodnień między przedsiębiorcą a 
konsumentem; brak wskazania w decyzji treści wzorca - uwaga niezasadna. Oceniany wzorzec umowy będzie elementem stanu faktycznego 
ustałonego w decyzji. Wynika to bowiem z istoty kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorca umowy, w której analiza określonego postanowienia 
wzorca nie jest prowadzona w oderwaniu od innych jego postanowień. 

5) Odejście od rozszerzonej skuteczności w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone- uwaga niezasadna. W świetle 
aktualnej linii orzeczniczej SN, skutki abstrakcyjnej kontroli postanowienia wzorca umowy powinny odnosić się jedynie do przedsiębiorcy 
będącego stroną postępowania (i konsumentów, którzy zawarli z przedsiębiorcą umowę na podstawie tego wzorca). 

Art. 
23d 

Art. 
23d 

Przepis stoi w sprzeczności z istotą decyzji administracyjnej, która stanowi władcze l Pracodawcy RP 
rozstrzygnięcie w sprawie Indywidualnej, o czym stanowi art. 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 
Regulacja ta nieprecyzyjnie wskazuje zakres związania przedsiębiorcy decyzją. l Lewiatan 
Wynika z niej jedynie, że skutek decyzji dotyczy przedsiębiorcy, co do którego 
stwierdzono stosowanie niedozwolonych postanowień umownych. W naszej 
ocenie należy dokonać doprecyzowania tego przepisu poprzez wskazanie, że 
chodzi o stwierdzenie stosowania niedozwolonych postanowień umownych w 
tej decyzji, we wzorcu, który był badany w ramach postępowania 

zakończonego tą decyzją i tylko przez adresata decyzji, tak jak jest to 
uczynione w odniesieniu do skutku decyzji dla konsumentów. W 
proponowanym brzmieniu, art. 23d można odczytywać w ten sposób, że 

decyzją związany jest przedsiębiorca, wobec którego stwierdzono 
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97. 1 Art. 
23d 

kiedykolwiek stosowanie niedozwolonych klauzul i dotyczy to każdego 

stosowanego wzorca umownego (nawet nigdy nie kwestionowanego przez 
Prezesa UOKiK - patrz też uwagi do art. 23a dotyczące okoliczności 

faktycznych stosowania postanowień umownych). 
Należy także zwrócić uwagę na jeszcze inny brak przejrzystości tego przepisu, 
który dotyczy adresatów prawomocnej decyzji. Jeżeli przedsiębiorca działa 
równolegle na dwóch różnych rynkach i w związku z tym stosuje dwa różne 
wzorce, które (oba) zawierają zakwestionowane postanowienia a Prezes 
UOKiK obejmie postępowaniem tylko jeden z tych wzorców, to może - w 
wyniku stosowania przepisu w projektowanym brzmieniu - pojawić się 

niepewność prawna, tak po stronie przedsiębiorców, jak i konsumentów. 
Jeżeli bowiem stwierdzona zostanie bezprawność klauzuli w jednym wzorcu a 
drugi wzorzec nie zostanie oceniony to dojdzie do sytuacji, w której 
przedsiębiorca będzie musiał zrezygnować z tej klauzuli także w innych 
wzorcach, jednak konsumenci związani z przedsiębiorcą 

tym drugim wzorcem nie będą mogli dochodzić roszczeń, ponieważ nie 
zawarli oni umowy według badanego wzorca, mimo że w ich umowach 
również znajduje się zakwestionowana klauzula. Z drugiej strony, 
przedsiębiorca będzie - jak wskazano wyżej - miał obowiązek wykreślenia 

zakwestionowanej klauzuli z wszystkich wzorców, nawet jeżeli jej abuzywność 
w drugim wzorcu będzie budziła wątpliwości. Ta sama klauzula nie musi 
bowiem naruszać prawa w każdych okolicznościach tj. w każdym wzorcu. 
Żeby uniknąć tych niejasności Prezes UOKiK będzie musiał zawsze objąć 

postępowaniem wszystkie wzorce stosowane przez danego przedsiębiorcę, 
po to aby jednoznacznie określić, w którym wzorcu klauzula jest bezprawna a 
w którym nie narusza ona prawa. 
Niezrozumiały jest także skutek, który zamierza osiągnąć Projektodawca w l PIKE 
oparciu o treść art. 23d ustawy w zakresie, w którym planowana jest 
rozszerzona skuteczność decyzji Prezesa UOKiK. Skutek taki wynika już 

bowiem ze wskazanego choćby projektu art. 111 Kodeksu postępowania 
cywilnego. PIKĘ zapytuje więc jakie jeszcze skutki miałaby taka decyzja 
odnosić wprost do konsumentów, w szczególności wobec wynikającego z 
przepisów charakteru takiej decyzji jako dokumentu urzędowego. Na tę 
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98. 

99. 

100. 

101. 

Art. 
23d 

Art. 
23d 

Art. 

23d 

Art. 
23d 

chwilę są one bowiem niejasne. Celowe jest także doprecyzowanie czy takie 

sformułowanie przepisów należy także rozumieć jako wyłączenie skuteczności 
tej decyzji wobec podmiotów nieWskazanych w komentowanym przepisie, 
mimo przysługiwania im przymiotu strony w rozumieniu KPA. 

PIKĘ jako kolejny przykład nadmiernego rygoryzmu Projektu uznaje l PIKE 
sformułowania art. 23d projektowanej Ustawy w zakresie, w którym skutek 

taki odnoszony jest wyłącznie do decyzji o uznaniu postanowienia wzorca 
umowy za niedozwolony, nie zaś każdej decyzji w tej sprawie. Oznacza to, iż 
skutku takiego prawdopodobnie nie będą miały decyzje stwierdzające 

niestosowania wskazanej praktyki. 

Umowy zawierane z indywidualnymi konsumentami mogą odbiegać od 
wzorca umownego i wówczas nie mogą być objęte decyzją Prezesa UOKiK. 
Stąd postulujemy następującą zmianę, doprecyzowującą treść nowego art. 
23d uOKiK: "Prawomocna decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za 
niedozwolone ma skutek wobec przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono 
stosowanie niedozwolonych postanowień umownych oraz wobec wszystkich 
konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie tege wzorca, 
którego treść została wskazana w decyzji." 
Proponujemy doprecyzowanie przepisu, tak, aby jego brzmienie było zgodne 
z orzecznictwem TSUE, jak też przeważającą liczbą orzeczeń Sądu 

Najwyższego. 

Dlatego też proponujemy nadać następujące brzmienie art. 23d: 
"Art. 23d. Prawomocna decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za 
niedozwolone ma skutek wobec przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono 
stosowanie niedozwolonych postanowień umownych oraz wobec wszystkich 
konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie tego wzorca, 
którego treść została. wskazana w decvzii." 
Przepis stoi w sprzeczności z istotą decyzji administracyjnej, która stanowi 
władcze rozstrzygnięcie w sprawie indywidualnej, o czym stanowi art. l Kpa . 
Zaproponowany model oceny i rozszerzona skuteczność decyzji nie ma 
podstaw w zasadach postępowania administracyjnego i przepisach k.p.a. 

SPK 

PIIT 

Związek Banków 
Polskich 
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102. 1 Art. 
23d 

Ponadto, do tej pory nie było regulacji, która dotyczyłaby działania wstecz 
wpisu klauzuli do rejestru. Oczywiście klient, który zawarł umowę w oparciu 
wzorzec, mógł następnie kwestionować zapisy umowne w oparciu o treść 
wyroku wydanego później - co dawało mu prawie 100% szanse powodzenia -
jednak nie było tu żadnego automatyzmu (na zasadzie działania wpisu 
wstecz). W powyższym przepisie jest natomiast mowa o takim działaniu, ale 
nie wiadomo, jak miałoby to funkcjonować. Szczególnie istotne jest to, że 
wsteczny skutek decyzji (jakikolwiek miałby on być) wprowadzany jest niejako 
"tylnymi drzwiami" - w ustawie należącej do dziedziny prawa 
administracyjnego. 
Błędem jest uznanie, iż wszelkie umowy zawarte na mocy takiego wzorca są Związek Firm 
wadliwe, tym bardziej, że projektowany przepis nawet nie posługuje się Doradztwa 
terminem "domniemuje się" (domniemanie można obalić) a kategorycznie Finansowego 
przesądza sprawę rozszerzenia skutku prawnego decyzji wydanej przecież w 
indywidualnej sprawie. Przy obecnym brzmieniu (wyłączając przepisy, których 
abuzywność jest oczywista niezależnie od okoliczności) to przypadek może 
zadecydować o uznaniu postanowienia za abuzywny (gdyby Prezes Urzędu 
badał sprawę innego konsumenta, być może nie zakwestionowałby danego 
postanowienia). Tak jednoznaczne przesądzenie sprawy w opinii Związku jest 
zdecydowanie niewłaściwe. Fakt uznania klauzuli za abuzywną w danym 
przypadku może stanowić pewną okoliczność, dowód w postępowaniu 

sądowym, pewną wytyczną w postępowaniu, ale nie powinno mieć miejsce 
ustawowe rozciągnięcie skutków prawnych decyzji Prezesa Urzędu na 
wszystkich klientów przedsiębiorcy. Ną koniec pragniemy zauważyć, iż decyzja 
uznająca dane postanowienie za abuzywne wiąże zgodnie z projektem 
przedsiębiorcę oraz wszystkich klientów, którzy przystąpili do umowy na 
podstawie zakwestionowanego wzorca, natomiast przepis nie wspomina nic o 
analogicznych przepisach stosowanych przez innych przedsiębiorców. 

Kwestionując postanowienie umowne, w konsekwencji nakazując zwrot 
uzyskanych korzyści i zastosowanie innych sankcji przewidzianych w 
projekcie, konkurenci ukaranego przedsiębiorcy nie będą zmuszeni do 
dokonania analogicznych działań, co w sposób oczywisty może doprowadzić 
do zaburzenia konkurencji rynkowej, m. in. do ochrony której powołany 
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l l l został Prezes Urzędu.--- -- - -·· --- ---- - l l l 
l 

Legitymacja do wszczynania postępowań w sprawie o uznanie postanowień wzorca umów za niedozwolone 
Podsumowanie: 

l} Wprowadzić listę kwalifikowanych podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem/ograniczyć liczbę podmiotów uprawnionych do 
składania wniosku/wyłączyć możliwość składania wniosku przez określone podmioty- zrezygnowano z instytucji wszczynania postępowania na 
wniosek. W zamian wprowadzono zawiadomienia dotyczące podejrzenia naruszenia zakazu z art. 23a. Zawiadomienie będą mogli składać 
konsumenci, rzecznicy konsumentów, rzecznik ubezpieczonych i organizacje konsumenckie, na podstawie tych zawiadomień Prezes Urzędu będzie 
mógł z urzędu wszcząć postępowanie administracyjne {lub wcześniej wyjaśniające). Ponadto przewiduje się wprowadzenie instytucji 
zainteresowanego. 

2} Legitymację procesową powinien mieć indywidualny konsument - w opinii Prezesa UOKiK z dyrektywy Rady 93/13/EWG nie wynika wprost że 
osoby fizyczne (indywidualni konsumenci) muszą być uprawnieni do wszczynania postępowań w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone. Z przepisu art. 7 ust. 2 dyrektywy wynika, że mają to być "osoby i organizacje" mające uzasadniony interes związany z ochroną 
konsumentów, przy czym o tym, kto ma uzasadniony interes, decydować ma prawo krajowe. Należy podkreślić, że większość Państw 

Członkowskich UE w swoich przepisach krajowych wdrażających ww. dyrektywę nie przyznała w sposób wyraźny legitymacji czynnej 
indywidualnym konsumentom. Ponadto, osoby fizyczne (indywidualni konsumenci) będą mogli dochodzić ochrony swoich praw w związku ze 
stosowaniem przez przedsiębiorców niedozwolonych postanowień wzorców umów w drodze kontroli incydentalnej. Indywidualny konsument 
będzie mógł złożyć zawiadomienie do Prezesa UOKiK o stosowaniu przez przedsiębiorcę niedozwolonego postanowienia wzorca, a na podstawie 
tej informacji Prezes UOKiK będzie mógł wszcząć z urzędu postępowanie. 

3} Niedookreślone pojęcie "organizacja konsumencka" - pojęcie "organizacja konsumencka" jest używane w ustawie o ochronie konkurencji i 
konsumentów (zdefiniowane zostało wart. 4 pkt 13}. Nie jest konieczne odwoływanie się do definicji z kpc. 

4} Legitymację procesową powinni mieć rzecznicy konsumentów - rzecznicy konsumentów będą mogli składać zawiadomienia dotyczące 
podejrzenia naruszenia zakazu z art. 23a. 

103. l Art. 491 Na tle proponowanej regulacji pojawia się pytanie, czy zapewni ona l ICC Polska 
ust. 3 rozwiązanie dotychczasowych problemów funkcjonowania systemu kontroli 

klauzul niedozwolonych, to jest masowej ilości spraw o stwierdzenie 
abuzywności klauzul oraz praktyk niektórych z organizacji konsumenckich 
polegających na uzależnianiu decyzji o wytoczeniu powództwa lub 
zaniechaniu takiego działania od zapłaty przez przedsiębiorcę. określonej 

kwoty na rzecz danej organizacji. Powszechną praktyką wielu organizacji 
pseudo-konsumenckich mającą zwiększyć ilość spraw, a w konsekwencji 
skumulować koszty zastępstwa procesowego, stało się nawet występowanie, 
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104. 

105. 

Art. 49 
ust.3 

Art. 49 
ust. 3 

nie w imieniu własnym, a za pośrednictwem rzekomych "potencjalnych 
konsumentów". Formalnie powodami w sprawach o uznanie postanowień 
umownych za niedozwolone były osoby, które nie miały żadnego kontaktu ze 
sprawą (często były to osoby starsze lub z małych miejscowości). 
Przeniesienie kompetencji kontroli postanowień wzorców umów z SOKiK na 
Prezesa UOKiK, pozbawi te organizacje jedynie możliwości osiągania 

dochodów z zastępstwa procesowego, jednak w dalszym ciągu organizacje te 
będą miały wpływ na wszczęcie postępowania. Należałoby rozważyć 
zasadność wprowadzenia listy kwalifikowanych organizacji mogących 
występować z wnioskiem o wszczęcie postępowania podobnie do rozwiązania 
zaproponowanego w Projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy -
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr ZD96)1, 
przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wzorowanym na 
rozwiązaniach przyjętych w Niemczech. Konieczne wydaje się wprowadzenie 
obiektywnych przesłanek prawnych, jakie dana organizacja powinna spełnić 
aby uznać ją za kwalifikowaną w rozumieniu Ustawy. Mogą one wzorowane 
być na regulacji powołanego projektu nr ZD96, w którym takie przesłanki 
zostały przewidziane. Powołany projekt przewiduje m.in. aby legitymacja 
procesowa przysługiwała jedynie organizacjom wpisanym do odrębnego 
rejestru organizacji konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UOKIK. 
Warunkiem wpisania do rejestru miałoby być posiadanie co najmniej 1000 
członków i działalność trwająca co najmniej od 2 lat. Ponadto organizacje 
zobowiązane byłyby pod rygorem wykreślenia z rejestru do corocznego 
przekazywania Prezesowi UOKiK sprawozdania z działalności, w tym z 
realizacji zadań związanych z ochroną konsumentów oraz zaktualizowanej 

listy członków. 
Określenie "organizacja konsumencka" jest zbyt szerokie i niedookreślone i 
powinno zostać zastąpione określeniem "organizacja pozarządowa, do której 
zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów" zgodnie z 

obecnym brzmieniem art. 479
38 

k.p.c. 
Wstęp powinien brzmieć: "wart. 49 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:". 

Związek Banków 
Polskich 

Związek Banków 
Polskich, 
Pracodawcy RP, 
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Marszałek 

Województwa 
Zachodniopomors 
kiego, Związek 
Firm 
Pożyczkowych, 

Prokuratoria 
Generalna Skarbu 
Państwa 

106. l Art. 491 Nie kwestionując, co do zasady, proponowanej zmiany trybu orzekania w l Pracodawcy RP 
ust. 3 sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone z 

sądowego na administracyjny, należy krytycznie odnieść się do 
proponowanego mieszanego modelu postępowania administracyjnego, 
obejmującego wszczynanie postępowania przez Prezesa UOKIK zarówno z 
urzędu, jak i na wniosek organizacji konsumentów. Postępowanie w sprawie 
uznania postanowień wzorca za niedozwolone powinno być wszczynane i 
prowadzone przez Prezesa UOKiK wyłącznie z urzędu. Przyznanie prawa do 
występowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania, jak również 

uprawnień strony w postępowaniu wszczętym na skutek takiego wniosku 
(projektowany art. 99b ust. l u.o,k.k.), licznej grupie podmiotów o 
niesprecyzowanym statusie (należy zwrócić uwagę na brak ustawowej 
definicji pojęcia "organizacji konsumenckiej") może spowodować, iż nie 
zostanie osiągnięty jeden z zasadniczych celów nowelizacji, którym jest 
wyeliminowanie praktyk polegających na "masowym wnoszeniu powództw o 
stwierdzenie abuzywnoścl klauzul przez podmioty działające w tym zakresie 
głównie w celach zarobkowych, w szczególności przez organizacje quasi 

konsumenckie" (por, str, 4 uzasadnienia przedmiotowego projektu). 
Podmioty te będą mogły bowiem w dalszym ciągu szantażować 

przedsiębiorców groźbą wystąpienia z wnioskiem do Prezesa UOKiK, w celu 
wywarcia presji t doprowadzenia do zawarcia ugody na korzystnych dla nich 
warunkach finansowych. Działanie takie nie ma nic wspólnego z ochroną 
konsumentów i stanowi dla tych podmiotów po prostu źródło przychodu, co 
zostało słusznie zauważone przez Projektodawcę. 
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107. 1 Art. 491 Projekt ustawy wyłącza możliwość wszczynania sprawy o uznanie klauzuli za Stowarzyszenie 
ust. 3 niedozwoloną bezpośrednio przez osoby fizyczne. Jest to zasadnicza zmiana Pro Futuris, 

w stosunku do systemu dotychczasowego. Uzasadnienie projektu ustawy nie konsumenci ( 21 
zwiera zaś żadnych rozważań odnośnie tego czy zmiana ta jest zgodna z maili) 
Dyrektywą RADY 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Skoro dotychczas 
ustawa przewidywała w zasadzie nieograniczony krąg osób, które mogły 
inicjować postępowania w sprawie niedozwolonych klauzul tak radykalne 
ograniczenie tego nie może być wyjaśnione jedynie okolicznością, że system 
był nadużywany przez osoby i organizacje, które wszczynały postępowania 
jedynie dla własnych korzyści. Skoro system ochrony konsumenta przez 
niedozwolonymi klauzulami jest implementacją prawa europejskiego, 
wyjaśnienie tej kwestii winno być w pierwszej kolejności dokonane w tym 
świetle. Przedostatni motyw dyrektywy brzmi: osoby lub organizacje, które na 
podstawie przepisów prawnych Państwa Członkowskiego posiadają 
uzasadniony interes do działania w sprawie, muszą posiadać uprawnienie do 
wszczęcia postępowania dotyczącego warunków umowy przeznaczonych do 
ogólnego stosowania w umowach zawieranych z konsumentami, a w 
szczególności warunków nieuczciwych, zarówno przed sądem, jak i przed 
organami administracyjnymi właściwymi do rozstrzygania skarg lub 
inicjowania odpowiednich działań prawnych; powyższa możliwość jednakże, 
nie pociąga za sobą wcześniejszej weryfikacji ogólnych warunków 
obowiązujących w poszczególnych sektorach gospodarki"; czemu odpowiada 
treść art. 7 ust. 2 dyrektywy: Środki określone w ust. 1 obejmują 
postanowienia, według których osoby i organizacje mające uzasadniony 
interes na mocy prawa krajowego związany z ochroną konsumentów, będą 
mogły wszcząć postępowanie zgodnie z właściwym prawem krajowym przed 
sądami lub przed organami administracyjnymi mającymi odpowiednie 
kwalifikacje do decydowania czy warunki umowy sporządzone dla celów 
ogólnego wykorzystania są nieuczciwe; co umożliwi powyższym osobom i 
organizacjom podjęcie stosownych i skutecznych środków w celu zapobieżenia 
stałemu stosowaniu takich warunków. Regulacje te zakładają, że również, a 
nawet przede wszystkim wymienione na pierwszy miejscu OSOBY mają mieć 

Por. pkt 2 
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zagwarantowaną możliwość wszczynania postępowań. Przy czym osoby i 
organizacje muszą mieć "uzasadniony interes na mocy prawa krajowego 
związany z ochroną konsumentów". Wydaje się oczywistym, że konsument 
oraz inna osoba, która potencjalnie konsumentem może się stać (potencjalny 
klient przedsiębiorcy) ma uzasadniony interes do tego aby chronić swoje 
prawa jako konsumenta. Dotychczasowy system bez wątpienia zapewniał 
pełną realizację tego założenia dyrektywy. Obecnie projektowany celu tego 
najwyraźniej nie spełnia, co stawia w wątpliwość sensowność dalszego 
procedowania nad nim w obecnym kształcie. Nawet gdyby jednak uznać, że 
wyłączenie osób fizycznych z kręgu podmiotów upoważnionych do 
wszczynania pastepowań jest zgodne z prawem europejskim, mając na 
uwadze to, iż każda klauzula będzie oceniana oddzielnie dla każdego 

przedsiębiorcy, uzyskanie poparcia organizacji konsumenckiej dla 
występowania odrębnie przeciwko każdemu przedsiębiorcy może być 

utrudnione z uwagi na potencjalną liczbę klauzul koniecznych do usunięcia z 
obrotu. 

108. l Art. 491 Proszę o zmianę Art. 1 pkt 11) w zakresie możliwości wszczynania sprawy o l Konsumenci 
ust. 3 uznanie klauzuli za niedozwoloną bezpośrednio przez osoby fizyczne. Jest to 

bardzo radykalna zmiana w stosunku do obecnego modelu. 
Proszę o dostosowanie do Dyrektywy RADY 93/13/EWG z dnia S kwietnia 
1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. 
Projekt nie zabezpiecza interesów osób już poszkodowanych przez banki tj. 
ludzi wciągniętych w jakieś instrumenty, gdzie nazwano kredytem coś, ~o 
nim nie jest. Klauzule niedozwolone w umowach są faktem. Zwracam się do 
ludzi, którzy mają służyć narodowi a nie bankom, by nie byli obojętni na los 
swoich obywateli i nie blokowali dochodzenie praw przez wprowadzanie 
zapisów w ustawie uniemożliwiających dochodzenie nam do swoich praw. 

109. l art. 49 l Wątpliwości budzi fakt, że na tle nowych rozwiązań konsument jako osoba l Poczta Polska 
ust. 3 najbardziej zainteresowana ochroną swoich interesów majątkowych S.A. 

pozbawiona jest w istocie prawa do bezpośredniego podejmowania czynności 
przed organem administracji. Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują 
tego rodzaju ograniczenia, nie tylko na gruncie procedury cywilnej ale także w 
odniesieniu do praw i wolności obywatelskich przyjętych w Konstytucji RP. 

Por. pkt 2 

Por. pkt 2 
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110. l art. 49 l Postulujemy zawężenie "organizacji konsumenckich" jedynie do Rzeczników Polska Izba 1 Por. pkt 1 i 4 
ust. 3 Konsumentów. Pozostałe organizacje konsumenckie będą mogły złożyć Informatyki i 

stosowne zawiadomienie do UOKIK (podobnie jak konsumenci) i wówczas Telekomunikacji 
UOKIK po rozważeniu argumentów zawartych w takim stanowisku może 
zdecydować o wszczęciu postępowania z urzędu. Będzie to bardziej 
transparentne niż przyznawanie organizacjom konsumenckim prawa 
wszczęcia postępowania. Wskazujemy, że obowiązek wszczęcia postępowania 
oznacza istotne zwiększenie nakładu pracy po stronie UOKiK. 
Naszym zdaniem przed ewentualnymi nadużyciami nie chroni także nowo 
planowana instytucja "wezwania do usunięcia naruszenia", o którym mowa w 
nowym art. 99a UOKIK przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania, 
gdyż ma ona charakter jedynie formalny i może znacznie komplikować 

postępowanie. W niektórych przypadkach przedsiębiorca mógłby bowiem- w 
wezwaniu - zostać niejako quasi zobowiązany do zmiany praktyki, co jednak 
nie chroniłoby go przed wszczęciem postępowania z urzędu - ze względu np. 
na odmienną interpretację wzorca przez UOKIK oraz przez organizację 

konsumencką występującą z wezwaniem do danego przedsiębiorcy. 
Jak wynika z dotychczasowej praktyki, nadużycia w tym zakresie już się 

pojawiały i celem tej nowelizacji powinno być skuteczne wyeliminowanie tych 
nadużyć. Będzie to możliwe jedynie przez ograniczenie podmiotów mogących 
być inicjatorami postępowań w sprawie klauzul niedozwolonych. 

111. l art. 49 l Przejście z systemu kontroli sądowej postanowień wzorców umownych l Konfederacja 
ust. 3 na kontrolę administracyjną w zaproponowanym kształcie, w naszej ocenie, Lewiatan l Por. pkt l, 2 i 4 

nie uchyla jednak dotychczasowych problemów dostrzeżonych zarówno przez 
Prezesa UOKiK, jak i SOKiK, a związanych z aktywnością organizacji 
konsumenckich, których działanie dalece odbiega od idei kontroli 
postanowień wzorców. Wprawdzie w postępowaniu przed Prezesem UOKiK 
nie jest możliwe zasądzenie kosztów, niemniej pseudokonsumenckie 
organizacje mogą za niedużą opłata uzyskiwaną od konsumentów, "zalewać" 
Prezesa UOKiK wnioskami, z których nie wszystkie będą zasadne. Z uwagi na 
przyznanie organizacjom konsumenckim statusu strony w postępowaniu, 

Prezes UOKiK będzie zobligowany do formalnego zajęcia się nawet zupełnie 
niezasadnym wnioskiem (obowiązek konstruowania decyzji o odmowie 
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wszczęcia postępowania - art. 99c ust. 1). Wskazać też należy na inną 

obserwowaną na rynku praktykę stosowaną przez "organizacje 
konsumenckie". Organizacje te przeglądają regulaminy umieszczone na 
stronach internetowych przedsiębiorców i w przypadku, gdy znajdą w nich 
postanowienie, co do którego istnieje podejrzenie, że jest niedozwolone, 
szantażują przedsiębiorcę, że jeśli nie zapłaci na ich rzecz określonej sumy, to 
złożą stosowny pozew do sądu. Przyznanie organizacjom konsumenckim 
statusu strony w postępowaniu przez Prezesem UOKiK może zwiększyć skalę 
tego procederu; szantaż będzie polegał na żądaniu określonej kw~ty w zamian 
za niezłożenie wniosku do Prezesa UOKiK. Szantaż ten może być tym bardziej 
śmiały, że sankcje, jakie mogą spotkać przedsiębiorcę stosującego 

niedozwolone postanowienia umownego zgodnie z projektowanymi 
przepisami są znacznie poważniejsze od obecnych. Ponadto przedsiębiorcy, 
których dotyczyć będzie niesłuszny w ocenie Prezesa U~KiK zarzut 
postawiony przez taką organizację będzie znajdował się w długotrwałej 

niepewności, w sytuacji, gdy organizacja będzie korzystać z kolejnych środków 
odwoławczych. 

W kontekście powyższego, negatywnie oceniamy obowiązek wszczęcia 

postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone na wniosek. Ponadto, z brzmienia przepisów wynika, 
że w takim przypadku Prezes UOKiK nie będzie mógł skorzystać z 
proponowanej instytucji wystąpienia do przedsiębiorcy (proponowany art. 
49a uokik). Niezależnie od powyższego wskazać należy, 

że zaproponowana treść przepisu wydaje się wyłączać możliwość uprzedniego 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 
W naszej ocenie, brakuje wskazania podmiotu prowadzącego listę organizacji 
konsumenckich lub warunków, jakim, po spełnieniu których można byłoby 
stwierdzić, że jest to organizacja faktycznie wspierająca prawa konsumenckie 
(jak Federacja Konsumentów), a nie quasi-organizacja mająca na celu 
zarobkowe pozywanie przedsiębiorców (praktyka znana Urzędowi). 

Proponujemy, aby - w razie pozostawienia tego przepisu - organizacje 
konsumenckie uprawnione do składania przedmiotowego wniosku miały 

status organizacji społecznej, stowarzyszenia lub fundacji - podmioty 
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podlegające wpisowi do KRS oraz były wpisywane na listę prowadzona przez 
Prezesa UOKiK lub jego odpowiednika w UE. 
Z punktu oceny interesów konsumentów - brak miejskiego lub powiatowego 
rzecznika praw konsumentów - posiadającego legitymację do złożenia 

wniosku do Prezesa UOKiK - należy ocenić negatywnie. Można rozważyć 
ograniczenie podmiotowe właśnie jedynie do Rzeczników Konsumentów. 
Organizacje konsumenckie mogłyby złożyć stosowne zawiadomienie do UOKiK 
(podobnie 
jak konsumenci) i wówczas Prezes UOKiK po rozważeniu argumentów 
zawartych w takim stanowisku może zdecydować o wszczęciu postępowania z 
urzędu. Organizacje i konsumenci nie mieliby natomiast praw strony w takim 
postępowaniu. Będzie to bardziej transparentne niż przyznawanie 
organizacjom konsumenckim prawa wszczęcia postępowania. 
Podsumowując, możliwość wszczynania postępowań przez organizacje 
konsumenckie po wcześniejszym przesłaniu wezwania powoduje, że 

procedura "szantażu" klauzulami zostanie utrzymana w zasadzie bez zmian, a 
być może nawet pogorszy sytuację przedsiębiorców. Dlatego poddajemy 
pod rozwagę rezygnacje z legitymacji czynnej organizacji konsumenckich, lub 
co najmniej wprowadzenie dodatkowych przesłanek -ograniczenia listy takich 
organizacji konsumenckich - które miałyby prawo wszczynać postępowania 
przed UOKiK- na wzór projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy -
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt ZD96) 
z 2014. r., autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Notabene odniesienie w 
projekcie do niezdefiniowanego pojęcia "organizacja konsumencka" jest 
regresem w stosunku do obowiązujących przepisów k.p.c. (art. 47938 

§ 1). W 
przepisie tym mowa jest bowiem o organizacji pozarządowej, do której zadań 
statutowych należy ochrona interesów konsumentów. 

112. l art. 49 l Nowelizacja daje prawo do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie l Polska Izba 
ust. 3 postępowania organizacji konsumenckiej oraz uposaża ją w uprawnienie do Ubezpieczeń 

wzywania przedsiębiorcy do niewykorzystywania postanowień, które w jej 
ocenie mogą stanowić postanowienia niedozwolone. Ustawowe przyznanie 
innym niż organy administracji publicznej i sądy powszechne podmiotom -tu 
organizacjom konsumenckim - uprawnień do wzywania przedsiębiorców do 

Zrezygnowano z instytucji wniosku o 
wszczęcie postępowania oraz 
kierowanego do przedsiębiorcy 

wezwania do 
abuzywnych 
umowach 

niewykorzystywania 
postanowień w 

zawieranych z 
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dokonania konkretnych czynności naruszać może zasady wolności l l konsumentami. 
gospodarczej. Dodatkowo, należy podnieść, iż proponowane przepisy 
wprowadzają szeroką definicję "organizacji konsumenckiej lub zagranicznej 
organizacji wpisanej 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 
wnioskiem dotyczącym wzorców umów stosowanych w Polsce, zagrażających 
interesom konsumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja ta 
ma swoją siedzibę". Wyposażenie ww. organizacji w uprawnienie do 
wzywania przedsiębiorców do dokonania konkretnych czynności przy 
jednoczesnym braku jakiejkolwiek kontroli nad tworzeniem, organizacją, 
kompetencjami, działalnością tych podmiotów ze strony Prezesa UOKiK 
powoduje daleko idące ingerencje w prowadzenie działalności gospodarczej 
przez regulowane instytucje finansowe. 

113. l art. 49 l Propozycja brzmienia ust. 3 dodawanego do art. 49 może budzić wątpliwości Prokuratoria l Por. pkt 2 
ust. 3 ze względu na ograniczenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystąpienia Generalna 

do Prezesa UOKiK z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o Skarbu Państwa 
uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Wydaje się, iż skoro 
art. 479(38)§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje możliwość 
wytoczenia powództwa w sprawach o uznanie wzorca umowy za 
niedozwolone przez każdego, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z 
nim umowę zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone 
żąda się pozwem, to takie samo uprawnienie powinno również przysługiwać 
w postępowaniu administracyjnym dotyczącym tej samej kategorii spraw. 
Ponadto wskazać należy, że w innych przepisach zmienianej ustawy (art. 86 
ust. 1 i art. 100 ust. 1) nie zawężono kręgu podmiotów, które mogą zgłosić 
Prezesowi UOKiK zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk 
ograniczających konkurencję lub zawiadomienie dotyczące podejrzenia 
stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

114. l art. 49 l Nieprzyznanie konsumentom legitymacji prawnej do wszczynania l Komisja Nadzoru l Por. pkt 2 
ust. 3 postępowań w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za Finansowego 

niedozwolone budzi wątpliwości w kontekście art. 7 ust. 2 dyrektywy Rady 
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115. 

116. 

117. 

art. 49 
ust. 3 

art. 49 
ust. 3 

art. 49 
ust. 3 

93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w 
umowach konsumenckich (Dz.U. UE L95 z 21.04.1993, str. 29, z późn. zm.). 
Przepis ten stanowi expressis verbis: "osoby( ... )będą mogły wszcząć 

postępowanie zgodnie z właściwym prawem krajowym przed sądami lub 
przed organami administracyjnymi( ... )". 

Przed słowami "organizacji konsumenckiej" należy dodać: "powiatowego 
(miejskiego) rzecznika konsumentów". Przyznanie rzecznikom konsumentów 
uprawnienia do składania wniosków o wszczęcie postępowania o uznanie 
postanowień wzorca za niedozwolone jest jak najbardziej uzasadnione i 
potrzebne. Przyjęcie rozwiązania, iż tylko organizacje społeczne mogą 

występować z takimi wnioskami prowadzi do znacznego i nieuzasadnionego 
ograniczenia uprawnień rzeczników, istotnego pomniejszania ich roli w 
systemie instytucji ochrony praw konsumentów i tworzenia nieuzasadnionej 
zależności wobec organizacji społecznych, od woli których zależałoby, czy 
wniosek przekazany przez rzecznika zasługuje na skierowanie sprawy do 
Prezesa UOKiK. 

Zawężenie kręgu podmiotów uprawnionych do składania wniosków o 
wszczęcie postępowania odnośnie uznania danego postanowienia wzorca 
umowy za klauzulę abuzywną, pozwoli - mamy nadzieję - na wyeliminowanie 
tych organizacji, które składały pozwy do Sądu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów kierując się nie interesem konsumentów, ale własnym, o 
charakterze finansowym. Zdziwienie PFRN budzi wyeliminowanie z grona 
uprawnionych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów 
posiadających - z racji wypełniania zadania samorządu terytorialnego w 
zakresie ochrony konsumentów - najbliższy kontakt z konsumentami, 
wysłuchującymi ich skarg na niewłaściwe postępowanie przedsiębiorców, 

zapoznających się z kwestionowanymi wzorcami umów. 

Zaproponowany model abstrakcyjnej kontroli wzorców nie przewiduje 
możliwości wszczęcia postępowania o uznanie postanowień za niedozwolone 
przez indywidualnego konsumęnta. Celem takiego działania było 
wyeliminowanie możliwości składania przez organizacje społeczne pozwów w 
imieniu wielu klientów o uznanie tego samego postanowienia wzorca za 

Krajowa Rada 
Rzeczników 
Konsumentów 

Polska Federacja 
Rynku 
Nieruchomości 

Federacja 
Konsumentów 

Por. pkt 4 

Por. pkt 4 

Por. pkt 1 
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niedozwolone w celu zasądzenia kosztów postępowania (cel zarobkowy). 

Z uwagi na uniemożliwienie indywidualnemu konsumentowi wszczęcia 

postępowania w sprawie uznania postanowienia umowy za niedozwolone w 
ramach kontroli abstrakcyjnej wzorca, można spodziewać się zwiększonego 
zapotrzebowania konsumentów na składanie przez organizacje konsumenckie 
wniosków o uznanie postanowień za niedozwolone. Przygotowanie i złożenie 
wniosku, a także możliwość zasądzenia kosztów postępowania przez sąd w 
przypadku postępowania odwoławczego przed Sądem Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, będzie wiązało się dla organizacji z koniecznością poniesienia 
określonych nakładów finansowych. W szczególności będzie to dotkliwe dla 
organizacji non profit. W przypadku braku finansowania tej działalności 

również dla organizacji konsumenckich można się spodziewać, ze cały ciężar 
wszczynania postępowań w trybie kontroli abstrakcyjnej spocznie na UOKiK. 

118. l art. 491 Pod rozwagę Rzecznik poddaje rezygnację prawa do występowania z takim l Rzecznik l Por. pkt 1) i 2) 
ust. 3 wnioskiem osób fizycznych, które mogą w obecnym stanie prawnym wnosić Ubezpieczonych 

l powództwo na podstawie art. 47938 § 1 zd. 1 k.p.c. Rzecznik proponuje, aby 
zastanowić się nad pozostawieniem uprawnienia do wytoczenia takiego 
powództwa przez konsumenta, który zawarł umowę lub któremu organizacja 
konsumencka, uprawiona do występowania z takim wnioskiem, odmówiła 
jego wniesienia. 

Prawo konsumenta do wszczęcia postępowania o uznanie postanowień 

wzorca umowy za niedozwolone w celu abstrakcyjnej kontroli wzorca stanowi 
w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych fundament ochrony konsumentów przed 
niedozwolonymi klauzulami w umowach. Być może warto w tym miejscu 
wskazać cel Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. U. UE. L. 
1993.95.29 ze zm.), zgodnie z którym osoby lub organizacje mające na 
podstawie przepisów prawnych Państwa Członkowskiego uzasadniony interes 
do działania w sprawie, muszą posiadać uprawnienie do wszczęcia przed 
sądem postępowania dotyczącego warunków umowy przeznaczonych do 
ogólnego stosowania w umowach zawieranych z konsumentami. Zgodnie art. 
7 ust. 1 i 2 ww. Dyrektywy, Państwa Członkowskie mają obowiązek troszczyć 
się o to, aby w interesie konsumenta, a także prowadzącęgo działalność 
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gospodarczą konkurenta, istniały odpowiednie i skuteczne środki, dzięki 

którym stosowanie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą 

niedozwolonych klauzul w umowach zawieranych z konsumentem zostanie 
wyeliminowane. Środki te obejmują postanowienia, według których osoby i 
organizacje mające uzasadniony interes na mocy prawa krajowego, związany 
z ochroną konsumentów, będą mogły wszcząć postępowanie zgodnie z 
właściwym prawem krajowym przed sądami lub przed organami 
administracyjnymi mającymi odpowiednie kwalifikacje do decydowania, czy 
warunki umowy sporządzone do celów ogólnego wykorzystania są 

nieuczciwe; co umożliwi powyższym osobom i organizacjom podjęcie 

stosownych i skutecznych środków w celu zapobieżenia stałemu stosowaniu 
takich warunków. Powstawienie konsumentom jedynie prawa do wytoczenia 
powództwa o ustalenie postanowienia wzorca za niewiążące na zasadach 
ogólnych może spowodować ograniczenie możliwości kontroli wzorców. 

Ponadto Rzecznik pragnie zauważyć, iż w świetle tej regulacji uprawnienia do 
wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawach o uznanie 
postanowień wzorca za niedozwolone nie będzie posiadał Rzecznik 
Ubezpieczonych. Nie jest on bowiem organizacją konsumencką w rozumieniu 
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Tymczasem w projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt nr ZD96), 
przygotowanym · przez Ministra Sprawiedliwości, który stanowił próbę 
usprawnienia systemu kontroli wzorców umów, o czym mowa w uzasadnieniu 
do przedłożonego projektu ustawy, znalazła się propozycja przyznania 
Rzecznikowi Ubezpieczonych legitymacji procesowej w sprawach o uznanie 
postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Podobnie w niniejszym 
projekcie ustawy Rzecznik Ubezpieczonych powinien znaleźć się gronie 
podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem do Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania o uznanie 
postanowień wzorca umowy za niedozwolone. 

Przyznanie Rzecznikowi takiego uprawnienia uzasadnienie w bogatej praktyce 
Rzecznika Ubezpieczonych związanej z analizą wzorców umów stosowanych w 
ubezpieczeniach. Zgodnie z art. 27 ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i 
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119. 1 art. 
49 
ust. 3 

uo.ł.rt.-
49 
ust. 3 

emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290 ze 
zm.), zakłady ubezpieczeń przekazują Rzecznikowi teksty ogólnych warunków 
ubezpieczeń oraz inne dokumenty i formularze stosowane przy zawieraniu 
umów ubezpieczenia, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia ich do obrotu. 
Ponadto Rzecznik, prowadząc postępowania skargowe, analizuje wzorce 
umów ubezpieczenia będące podstawą stanowiska ubezpieczyciela, 
niejednokrotnie dostrzegając postanowienia mogące stanowić klauzule 
niedozwolone. Aktualnie Rzecznik może jedynie zawiadomić Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania przez zakład 
ubezpieczeń we wzorcach umów postanowień niedozwolonych, ewentualnie 
wskazać osobie, która zwróciła się do Rzecznika ze skargą, możliwość 

samodzielnego wytoczenia powództwa lub wystąpienia o wytoczenie 
powództwa do jednego z uprawnionych podmiotów. Znacząco wydłuża to i 
niepotrzebnie komplikuje proces eliminowania klauzul abuzywnych 
stosowanych w działalności ubezpieczeniowej i stanowi istotne ograniczenie 
w realizacji przez Rzecznika Ubezpieczonych jego ustawowych celów. 

Z powyższych względów niezmiernie istotne z punktu widzenia zwiększenia 
efektywności działania instytucji Rzecznika Ubezpieczonych jest rozszerzenie 
jego kompetencji o przyznanie mu czynnej legitymacji do wytaczania 
powództwa w sprawach o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone. 

W punkcie 11 projektu ustawy powinno znaleźć się postanowienie o dodaniu l Krajowa Rada 
do art. 49 ustawy ust. 3, zamiast postanowienie o zmianie treści ust. 3, Sądownictwa 

ponieważ w obecnym brzmieniu ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów w art. 49 jest tylko ust. 1 i 2. 
Można byłoby rozważyć wprowadzenie bezpośredniego mechanizmu Krajowa Rada 
umożliwiającego wszczynanie postępowania na wniosek konsumentów w ww. Radców 
sprawach. Nie wydaje się w pełni właściwe, aby w tym obszarze pozostawiać Prawnych 
właściwe dla innych sfer kompetencyjnych organu antymonopolowego 
założenie wszczynania postępowania wyłącznie z urzędu. Z jednej bowiem 
strony projektodawca w swoim zamierzeniu wzmacnia ochronę 

konsumentów, poprzez wprowadzenie modelu administracyjnego orzekania w 
tym przypadku, z drugiej zaś strony ta ochrona ulega w pewnym stopniu 
osłabieniu poprzez odebranie konsumentowi prawa do bezpośredniego 

Uwaga bezprzedmiotowa z uwagi 
na rezygnację z ust. 3 

Por. pkt 2 
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T inicjowania postępowań 
l antymonopolowym. 

w takich sprawach przed organem~ l l 
Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone- art. 99a 
Podsumowanie: 

1) Wyznaczyć w przepisie termin na ustosunkowanie się przedsiębiorcy do wezwania organizacji konsumenckiej - uwaga bezprzedmiotowa. 
Zrezygnowano z instytucji wezwania. 

2) Usunąć fragment: "naruszającego zakaz, o którym mowa w art. 23a". W chwili kierowania do przedsiębiorcy wezwania naruszenie nie jest 
bowiem jeszcze stwierdzone - uwaga bezprzedmiotowa. Zrezygnowano z instytucji wezwania. 

3) Doprecyzowanie, że zastosowanie się przedsiębiorcy do wezwania wyklucza późniejsze wszczęcie postępowania przez Prezesa UOKiK w tym 
zakresie- uwaga bezprzedmiotowa. Zrezygnowano z instytucji wezwania. 

121. l Art. Jednym z elementów wniosku o wszczęcie postępowania jest kopia wezwania l Lewiatan 
99a przedsiębiorcy do zaniechania stosowania kwestionowanego postanowienia. 
ust. 1 Projekt nie przewiduje równocześnie żadnego terminu, 

w którym przedsiębiorca winien się do wniosku ustosunkować/w tym czasie 
zaniechać stosowania kwestionowanego postanowienia. Obecne brzmienie 
projektu stwarza niebezpieczną sytuację, w której przedsiębiorca zaniecha 
stosowania kwestionowanego postanowienia wzorca, a mimo to zostanie 
złożony wniosek o wszczęcie postępowania. Stąd postuluje się, aby 
przedsiębiorca miał realne prawo do zaniechania stosowania 
kwestionowanych postanowień w określonym terminie. Biorąc pod uwagę 
szeroką skalę działania niektórych przedsiębiorców zasadne jest, aby 
przedsiębiorca miał taką możliwość w terminie przynajmniej 
14 dni od dnia doręczenia mu wezwania. 
Ponadto, redakcja art. 99a ust. 1 jest błędna -należy z niej usunąć fragment: 
"naruszającego zakaz, o którym mowa w art. 23a". W chwili kierowania do 
przedsiębiorcy wezwania naruszenie nie jest bowiem jeszcze stwierdzone. 
Postulowana zmiana treści: 
"Art. 99a. 1: Z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o uznanie 
postanowień wzorca umowy za niedozwolone w związku z podejrzeniem 
naruszenia przepisów ustawy może wystąpić organizacja, o której mowa w 
art. 49 ust. 3, po uprzednim wezwaniu przedsiębiorcy, do niewykorzystywania 
tych postanowień w umowach zawieranych z konsumentami oraz po upływie 

Por. pkt 1 i 2 
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14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorcy wezwania, jeżeli w tym terminie 
przedsiębiorca nie zaniechał stosowania tych postanowień. 

122. l Art. Przepis mówi, że pisemne wezwanie ma zostać skierowane do l PIIT 
99a "przedsiębiorcy naruszającego zakaz". Tymczasem to, czy przedsiębiorca 

ust. 1 naruszył zakaz ma być zbadane w ramach postępowania, którego dopiero 
dotyczy wniosek o wszczęcie. Sformułowanie to sugeruje, że już samo 
wystąpienie organizacji konsumenckiej przesądza o istnieniu naruszenia. 
- brak wskazania terminu dla przedsiębiorcy na odpowiedź (tj. czasu po 
upływie, którego organizacja będzie uprawniona do złożenia wniosku o 
wszczęcie postępowania); 

Proponuje się, co najmniej doprecyzować termin na odpowiedź dla 
przedsiębiorcy, po którym organizacji może złożyć stosowny wniosek do 
Urzędu. Ponadto aktualne pozostają powyższe uwagi, co do ograniczenia lub 
sprecyzowania pojęcia "organizacji konsumenckich". 
Wskazane byłoby również doprecyzowanie, że zastosowanie się 

przedsiębiorcy do wezwanie wyklucza późniejsze wszczęcie postępowania 

przez Prezesa UOKiK w tym zakresie. 
123. l Art. Postulujemy, aby uprawnienie do składania wniosków do Prezesa UOKiK o l SPK 

99a wszczęcie postępowania w sprawach wzorców umów było przyznane także 
ust. 1 powiatowym (miejskim) rzecznikom praw konsumentów. Podyktowane jest 

to pozbawieniem tych uprawnień konsumentów oraz ryzykiem, że przyznanie 
takich uprawnień tylko organizacjom konsumenckim doprowadzi do 
istotnego osłabienia ochrony konsumentów. 
Rzecznicy praw konsumentów są wyspecjalizowani w zakresie podejmowania 
działań na rzecz ochrony praw konsumentów. Posiadają oni już uprawnienia 
do wszczynania postępowań w sprawach wzorców umów przez SOKiK na 
gruncie obecnych przepisów, choć nie wykazywali dotąd szczególnej 
inicjatywy w korzystaniu z nich. Mimo to, na gruncie nowej regulacji, 
przyznanie takich uprawnień rzecznikom praw konsumentów może być 

szczególnie istotne dla konsumentów, którzy nie będą posiadać żadnych 
uprawnień w tym względzie. Postulat ten jest także zgodny z założeniami 
Dyrektywy 93/13/EWG. 

Por. pkt 1, 2 i 3 

Rzecznicy konsumentów będą 

uprawnieni do złożenia 

zawiadomienia dotyczącego 

podejrzenia naruszenia zakazu z art. 
23a. 
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124. 

125. 

art. 
99a 
ust. l 

art. 
99a 
ust. l 

126. 1 art. 
99a 
ust. l 

127. 1 art. 
99a 
ust. l 

Ograniczenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem Polska Izba 
jest nadmierne i nie służy realizacji interesów konsumentów. Proponuje się, Doradców i 
aby przepis przewidywał możliwość działania w charakterze strony Pośredników 
zainteresowanego konsumenta, z ewentualnym obostrzeniem co do Odszkodowawczy 
kwalifikacji pełnomocnika (np. mógłby nim być wyłącznie adwokat lub radca ch 
prawny). Dodatkowo Izba proponuje, żeby w projektowanym przepisie dodać 
do potencjalnych wnioskodawców także organizacje wpisane do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ 
Krajowego Rejestru Sądowego. 
Wskazane byłoby określenie terminu między takim wezwaniem a złożeniem l SPK 
wniosku o wszczęcie postępowania (min. 30 dni), umożliwiającego 

przedsiębiorcy odpowiednią reakcję na wezwanie. Termin powinien być 
odpowiednio długi, zbadanie konieczności/ możliwości wprowadzenia zmian 
we wzorach umów masowo stosowanych w wielu wypadkach będzie 

czasochłonne. 

Zrezygnowano z instytucji wniosku 
o wszczęcie postępowania. 

Konsumenci będą uprawnieni do 
złożenia zawiadomienia 
dotyczącego podejrzenia naruszenia 
zakazu z art. 23a. 

Por. pkt l 

W projekcie nie doprecyzowano również, czy zastosowanie się przedsiębiorcy SPK, Związek l Por. pkt 3. 

do wezwania, tj. zaprzestania stosowanie danego wzorca, skutkuje odmową Banków Polskich, 
wszczęcia postępowania, czy też będzie traktowane przez Prezesa UOKiK jako Lewiatan 
przesłanka łagodząca. W kontekście okresu przedawnienia z art. 99f, można 
wnioskować, że zaprzestanie stosowania klauzuli po otrzymaniu wezwania 
nie uchroni przedsiębiorcy przed postępowaniem. Prezes UOKiK będzie mógł 
bowiem wydać decyzję o uznaniu wzorca za niedozwolony aż do 3 lat od 
zaprzestania jego stosowania. Postulujemy o wyraźne doprecyzowanie tej 

kwestii. 

Nowelizacja nie precyzuje skutku zaniechania wykorzystywania danej klauzuli l ICC Polska l Por. pkt 1 i 3 

przez przedsiębiorcę w wyniku wezwania. Z uzasadnienia wynika, iż w takim 
przypadku postępowanie nie byłoby wszczynane, jednak brak takiego 
jednoznacznego potwierdzenia w projekcie zmian do Ustawy. Ponadto, jeżeli 
takie zaprzestanie wykorzystywania postanowień wzorca umowy miałoby 
mieć skutek taki, iż nie wszczyna się wtedy postępowania administracyjnego 
należałoby określić relację tej regulacji do art. 99f Ustawy. 
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128. 

129. 

Art. 
99a 
ust. 1 i 
3 

art. 

Wątpliwości budzi ponadto fakt, iż to organizacja konsumencka ma zyskać 
uprawnienie do wezwania przedsiębiorcy do zaprzestania stosowania danej 
klauzuli. Rozwiązanie takie budzi wątpliwości w kontekście dotychczasowych 
doświadczeń w zakresie kontroli niedozwolonych postanowień i wymuszania 
przez organizacje konsumenckie zapłaty określonej kwoty na ich rzecz w 
zamian za odstąpienie od wnoszenia pozwu. W ocenie Komisji proponowane 
rozwiązanie nie prowadzi do wyeliminowania tego problemu. 

Rozważyć należy wykreślenie z projektowanego przepisu sformułowania "w l Federacja 
związku z podejrzeniem naruszenia przepisów ustawy" jako zbędnego, w Konsumentów 
szczególności gdy projektodawca zakłada, że przed wszczęciem wniosku 
organizacja wezwie przedsiębiorcę do "niewykorzystywania" zapisów umowy 
naruszających zakaz określony w art. 23a uokik. Postępowanie w sprawie o 
uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone będzie miało na celu 
ustalenie, czy nastąpiło naruszenie zakazu określonego w art. 23a uokik, czy 
do naruszenia nie doszło, a wniosek składany będzie w oparciu o 
uprawdopodobnienie naruszenia zakazu. W związku z tym . użycie w 
projektowanym przepisie wskazanego powyżej sformułowania nie jest 
konieczne. W naszej ocenie bardziej właściwe byłoby także zastąpienie 

wyrażenia "do niewykorzystywania postanowień" sformułowaniem "do 
zaprzestania stosowania postanowień". Powstawienie dotychczasowego 
brzmienia spowoduje, iż organizacja będzie musiała każdorazowo wykazywać 
nie tylko istnienie klauzul abuzywnych w skarżonym wzorcu, ale również 
udowadniać fakt ich wykorzystywania przez przedsiębiorcę w relacjach z 
konsumentami. Nie jest to istota postępowania klauzulowego i nie 
koresponduje z celem dyrektywy. 
Proponujemy następującą redakcję projektowanych przepisu art. 99a ust. 1: 
"1. Z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o uznanie postanowień 
wzorca umowy za niedozwolone w związku z podejrzeniem naruszenia 
przepisów ustawy może wystąpić organizacja , o której mowa w art. 49 ust. 
3, po uprzednim pisemnym wezwaniu przedsiębiorcy naruszającego zakaz, o 
którym mowa w art. 23a, do zaprzestania stosowania tych postanowień w 
umowach zawieranych z konsumentami". 

Brak uprawnienia dla konsumentów do inicjowania postępowań w sprawie o l Pełnomocnik 

Por. pkt 1 

Por. pkt 2 wyjaśnień do uwag do 
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130. 

99a 
ust. l 

art. 
99a-
99c 

131. 1 art. 
99a 
ust. 1 

132. 1 Art. 
99a 
ust. 2 

133. j Art. 
99a 
ust. 3 

134. l Art. 
99a 
ust. 3 

uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone może naruszać zasadę Rz~du ds. 
równego traktowania określoną w art. 32 Konstytucji RP (nierówne Równego 
traktowanie w stosunku do organizacji konsumenckich, posiadających takie Traktowania 

uprawnienie). 
Konsumenci jako słabsza strona stosunku prawnego wymagają szczególnej 
ochrony, m.in. poprzez przyznanie im prawa do inicjowania tych postępowań. 
Należy podnieść podobne wątpliwości do zgłoszonych wobec art. 49 ust. 3 Prokuratoria 
dodawanego do tej ustawy (ograniczenie kręgu podmiotów uprawnionych do Generalna Skarbu 

wystąpienia z wnioskiem) Państwa 
Poddajemy pod rozwagę Projektodawcy wprowadzenie terminu, który powinno l Komisja Nadzoru 
zakreślać wezwanie skierowane do przedsiębiorcy do niewykorzystywania Finansowego 
niedozwolonych postanowień w umowach zawieranych z konsumentami. Takie 
rozwiązanie pozwoli określić okres oczekiwania wzywającego na reakcję 
przedsiębiorcy, przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie. 
W celu zapobieżenia wszczynaniu postępowań nieuzasadnionych, należałoby J Związek Banków 
wprowadzić konieczność składania kaucji na koszty przez wnioskodawcę, a co Polskich 
najmniej dać możliwość żądania przez przedsiębiorcę złożenia kaucji. 
Konieczne jest wprowadzenie do projektu wymogów co do kształtu \Izba Gospodarki 
wezwania, o którym mowa w art. 99a ust. l. Wezwanie takie powinno Elektronicznej 
wskazywać postanowienia wzorca umowy, któremu zarzuca się abuzywny 
charakter oraz zawierać uzasadnienie stanowiska organizacji, o której mowa 
w art. 49 ust. 3 w tym przedmiocie. Wezwanie powinno być zbliżone w treści 
do składanego później do Prezesa urzędu wniosku o wszczęcie postępowania. 
Brak regulacji w tym zakresie sprawia, że organizacja jest zobowiązana 
wskazać, które z postanowień wzorca umownego uważa za niedozwolone i z 
jakiego powodu dopiero we wniosku do Prezesa Urzędu o wszczęcie 
postępowania. Brak merytorycznego uzasadnienia zarzutów przez organizację 
na etapie wezwania przedsiębiorcy uniemożliwi przedsiębiorcy merytoryczne 
odniesienie się do treści wezwania i pozwoli na nadużywanie przez 

organizacje instytucji wezwania. 
Postulowana zmiana treści: 1 Lewiatan 
"Art. 99a 3: Do wniosku dołącza się poświadczoną w sposób określony w art. 
51 ustawy kopię wezwania, o którym mowa w ust. 1, wraz z dowodem 

art. 49 ust. 3 

Por. pkt 2 wyjaśnień do uwag do 
art. 49 ust. 3 

Por. pkt 1 

Por. pkt l 

Por. pkt 1 

Por.pkt 1 
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doręczenia albo wysłania go przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1 oraz 
wszelkie dokumenty, które mogą stanowić dowód naruszenia przepisów 
ustawy." 

135. art. Proponuje się zastąpienie słowa 11kopia" słowem "odpis". Proponuje się także Federacja Uwaga bezprzedmiotowa w związku 
99a wykreślenie z ust 4 sformułowania "wraz z uzasadnieniem". Uzasadnienie Konsumentów z rezygnacją z instytucji wniosku o 
ust. 4 jako element wniosku powinno zostać wymienione w ust 2 art. 99a: wszczęcie postępowania. 

136. art. W związku z wynikającym z art. 99c ust. 4 uprawnieniem Prezesa UOKiK do Federacja J. w. 
99a wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na Konsumentów 
ust. S nieuzupełnienie wniosku "w wyznaczonym terminie", z art. 99a ust. S 

powinien zostać określony minimalny termin na uzupełnienie wniosku, jaki 
może być wnioskodawcy wyznaczony, np. Zasadne zatem byłoby użycie 

sformułowania "w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni". 
Strona postępowania 

137. Art. W treści art. 99b alternatywa łączna "lub" winna zostać zastąpiona koniunkcją PIKE Uwaga bezprzedmiotowa w 
99b "oraz". związku z rezygnacją z instytucji 

wniosku. 
138. Art. Poddajemy pod rozwagę, aby w art. 99b określono elementy treści Lewiatan Doprecyzowanie tego przepisu nie 

99b postanowienia o wszczęciu postępowania, oraz, aby przepis ten jest konieczne. Art. 99b wzorowany 
zobowiązywał Prezesa UOKiK do doręczenia tego postanowienia stronom. je~t na odpowiednich regulacjach 

ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów (art. 88 i 101), 
których praktyka stosowania nie 
budzi większych wątpliwości. 

139. Art. Sprecyzowania wymaga, czy przedsiębiorca, wobec którego zostało wszczęte ICC Polska Tak, zawsze będzie stroną 

99b postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za postępowania. Przesądza o tym 
niedozwolone, zawsze będzie stroną takiego postępowania. wprost brzmienie projektowanego 

art. 99b ust. 1. 
140. Art. Izba proponuje także rozważenie wyłączenia wprost z udziału w PIKE Zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie 

99b postępowaniu konsumentów, tak aby interpretacja projektowanego art. 99b konkurencji i konsumentów, KPA 
ust. l ust, 1 nie budziła wątpliwości wobec ogólnej definicji stron postępowania ma zastosowanie do postępowania 

zawartej w art. 28 KPA. przed Prezesem UOKiK w sprawach 
nieuregulowanych w ww. ustawie. 

~-- ----- -- ---------
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Odmowa wszczęcia postępowania 

141. l Art. l W art. 99c ust. 1 wskazane są merytoryczne przyczyny odmowy wszczęcia 
99c postępowania na wniosek (brak naruszenia zakazu z art. 23a), jednocześnie w 

art. 99c ust. 3 i 4 wskazuje się przyczyny formalne odmowy (wniosek złożyła 
osoba nieuprawniona albo nie został on uzupełniony w terminie). 
Wskazujemy, że w art. 99c ust. 4, oprócz przesłanki formalnej odmowy 
wszczęcia postępowania (wniosek złożyła osoba nieuprawniona) znalazła się 
jeszcze przesłanka niedookreślona, zgodnie z którą Prezes UOKiK może 
odmówić wszczęcia postępowania, gdy nie może ono być wszczęte z innych 
uzasadnionych przyczyn. Powoduje to, iż katalog przesłanek odmowy 
wszczęcia postępowania jest de facto otwarty i daje Prezesowi UOKiK zupełną 
dowolność w tym zakresie. Proponujemy albo zrezygnowanie z tej przestanki 
odmowy wszczęcia albo jej doprecyzowanie. 

142. l Art. l Projekt ustawy upoważnia Prezesa Urzędu do odmowy wszczęcia 
99c postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone jedynie w wyjątkowej sytuacji, tj. kiedy sprawa jest oczywista. 
Grozi to sparaliżowaniem funkcjonowania UOKiK z powodu konieczności 

rozpatrywania spraw, w których skargi na przedsiębiorcę są bardzo słabo 
uargumentowane, nieuzasadnione, albo z innych powodów wątpliwe, ale 
zarazem nie można stwierdzić aby skargi były oczywiście bezzasadne. 
W obecnym stanie prawnym dochodzi do licznych nadużyć ze strony 
organizacji, które działają jako organizacje konsumenckie, związanych z 
kierowanymi do przedsiębiorców przez te organizacje wezwaniami do 
zaprzestania naruszeń. W rzeczywistości organizacje te nie mają na celu 
wyeliminowania klauzul niedozwolonych z obrotu, lecz zawarcie ugody, której 

Lewiatan 

Izba Gospodarki 
Elektronicznej 

Art. 99b ust. l reguluje w sposób 
wyczerpujący kto może być stroną 
postępowania w sprawach o 
uznanie postanowień wzorców 
umów za niedozwolone. 
Proponowane wyłączenie nie 

l 
wydaje się konieczne. 

! 

Uwaga bezprzedmiotowa wobec 
rezygnacji z regulacji dotyczącej 

odmowy wszczęcia postępowania. 

j.w. 
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143. art. 99c 
ust. 1 i 
3 

podstawowym warunkiem jest zapłata przez przedsiębiorcę na rzecz danej 
organizacji określonej kwoty pieniężnej. Ponieważ sąd zobowiązany jest 
merytorycznie rozpatrzyć każdą poddaną mu sprawę, a postępowanie sądowe 
w przedmiocie uznania postanowień wzorca umownego za abuzywne może 
trwać bardzo długo i generować koszty, dla wielu przedsiębiorców już sama 
groźba wszczęcia postępowania jest wystarczającym powodem do zgodzenia 
się na żądania takich organizacji. Jeśli w ramach nowelizacji UOKiK Prezesa 
Urzędu nie będzie dysponował szerszym katalogiem przesłanek do odmowy 
wszczęcia postępowania, grozi kontynuacja wyżej opisanej patologicznej 
praktyki. 
W związku z powyższym e-Izba postuluje wprowadzenie dodatkowych 
przesłanek uzasadniających odmowę wszczęcia postępowania przez Prezesa 
Urzędu jeszcze przed podjęciem postępowania wyjaśniającego, w 
szczególności przesłankę nieuprawdopodobnienia faktu stosowania przez 
przedsiębiorcę klauzul abuzywnych oraz przesłankę braku przekonującego 
uzasadnienia, że kwestionowana klauzula ma charakter abuzywny. Obecnie, 
konieczność uprawdopodobnienia naruszenia jest jedynie wymogiem 
formalnym określonym art. 1 pkt 14) projektu ustawy- art. 99a UOKiK. 

Zaproponowany przepis daje Prezesowi UOKiK prawo odmowy wszczęcia l Federacja 
postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za Konsumentów 
niedozwolone w sytuacji gdy w sposób oczywisty z zawartych we wniosku 
oraz posiadanych przez Prezesa Urzędu informacji wynika, że nie naruszono 
zakazu określonego w art. 23a. Jest to przepis o bardzo uznaniowym 
charakterze. Zgodnie z art 99a ust. 2 pkt 3 wniosek o wszczęcie postępowania 
powinien zawierać jedynie uprawdopodobnienie naruszenia zakazu 
wyrażonego w art. 23a. W takim wypadku zastosowanie przesłanki 

oczywistości zawartych we wniosku oraz posiadanych przez Prezesa UOKiK 
informacji będzie utrudnione bez przeprowadzenia jakichkolwiek czynności 
wyjaśniających. Podobnie uznaniowy charakter ma przesłanka "innych 
uzasadnionych przyczyn" dająca Prezesowi UOKiK uprawnienie do odmowy 
wszczęcia postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone. 

j.w. 
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144. 1 art. 
99c 

Projekt wprowadza, jak się wydaje niczym nieuzasadniony, dualizm w zakresie l Krajowa Rada 
formy prawnej w jakiej Prezes Urzędu odmawia wszczęcia postępowania w Sądownictwa 

ust. sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, ponieważ w 
l, 3 i l pewnych przypadkach ma to następować w drodze decyzji administracyjnej, a 
4 w innych w formie postanowienia (por. projektowany art. 99c ust. 1,3 i 4). 

Rada proponuje wprowadzić jedną formę prawną dla tego rodzaju zdarzeń, co 
z pewnością usprawni procedowanie i przyczyni się do większej przejrzystości i 
tak już skomplikowanych regulacji prawnych. Ujednolicenie nie będzie miało 
wpływu na sytuację prawną stron, ponieważ zarówno decyzja jak 
i postanowienie podlega zaskarżeniu do SOKiK. 

Rygor natychmiastowej wykonalności- art. 99d 
Podsumowanie: 

j.w. 

l) Przesłanka "ważnego interesu konsumentów" jest zbyt ogólna~ nieprecyzyjna, nieostra, niedookreślona i daje organowi zbyt dużą uznaniowość w 
stosowaniu tak dolegliwego środka - Nie jest możliwe wyczerpujące i precyzyjne określenie w przepisie wszystkich przypadków, które będą 
uzasadniać konieczność zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności. Należy zauważyć, że w obecnie obowiązujących przepisach (art. 90 i 
103 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) istnieje możliwość nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom wydawanym przez 
Prezesa UOKiK, jeżeli wymaga tego ważny interes konsumentów. W praktyce środek ten wykorzystywany jest przez Prezesa UOKiK w bardzo 
nielicznych, wyjątkowych przypadkach i wbrew obawom podmiotów zgłaszających uwagi, nie jest nadużywany. UOKiK nie przewiduje odmiennej 

praktyki stosowania projektowanego art.99d. 
2) Wprowadzanie terminu dla sądu na wydanie postanowienia w sprawie utrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności/ możliwość zaskarżenia 

postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności - Wprowadzanie terminu dla sądu na wydanie postanowienia w sprawie 
utrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności tylko dla decyzji wydanych w postępowaniach w sprawach o uznanie postanowień wzorca za 
niedozwolone jest niezasadne. W opinii Prezesa UOKiK regulacja ta powinna być spójna z obecnie obowiązującymi art. 90 i 103 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów. 
Podobnie jak w przypadku art. 90 i 103, rygor nadany na podstawie art. 99d będzie podlegać zaskarżeniu do SOKiK 

145. l Art. l Z przepisu nie wynika jednakże, jakiej decyzji dotyczy ten przepis- czy decyzji Związek Firm 
99d o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie o uznanie postanowień Doradztwa 

wzorca umowy za niedozwolone czy może o decyzję kończącą to Finansowego 

146. Art. 
99d 

postępowanie. 

Jest to kolejny wyłom w stosunku do prawa administracyjnego, gdzie regułą 
jest stosowanie rygoru w wyjątkowych okolicznościach go uzasadniających. 
W tym projekcie - przesłanka "ważnego interesu konsumentów" jest tak 

PIIT 

Przepis dotyczy decyzji kończącej 

postępowanie, w odniesieniu do 
innych rodzajów decyzji nadanie 
rygoru jest niezasadne 
(niemożliwe). 

Por. pkt l i 2 
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147. Art. 
99d 

ogólna i niesprecyzowana, że praktycznie oznacza każdą decyzję Prezesa 
UOKIK, bo już samo postępowanie jest wszczynane ze względu na podejrzenie 
naruszenia ważnego interesu konsumentów". 
Tak silny instrument wobec przedsiębiorcy, ingerujący w jego działalność 
gospodarczą i mogący wpłynąć na jego wynik finansowy, a nawet wywołać 
znaczące skutki społeczne i gospodarcze (np. w zakresie produktów 
medycznych lub dystrybucji energii elektrycznej), powinien być poddany 
szybkiej i wstępnej kontroli sądu. 
Proponuje się ustanowienie dla sądu 14 dniowego terminu na wydanie 
postanowienia w sprawie utrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności 
decyzji. Niedotrzymanie tego terminu przez sąd orzekający, wiązałoby się 
z brakiem skuteczności ww. rygoru. Sądy powinny, bowiem działać skutecznie 
i szybko, jeśli naruszane są istotne interesy konsumentów. 
Ponadto przepis powinien zawierać katalog sytuacji, w którym Prezes może 
wydać decyzję o natychmiastowej wykonalności lub zawężenie do przypadku, 
w którym będzie wiązało się to z istotnymi stratami finansowymi dla 
konsumentów i ryzykiem braku możliwości ich naprawienia w przyszłości, 
gdyż uznaniowość Prezesa UOKiK jest w tym zakresie zbytdaleko idąca. 
Natychmiastowa wykonalność decyzji administracyjnej powinna stanowić l Pracodawcy RP 
absolutny wyjątek. Tymczasem przesłanki wykonania tego uprawnienia przez 
Prezesa UOKiK zostały określone w Projekcie ustawy w sposób niezwykle 
ogólnikowy- Prezes UOKiK może nadać rygor natychmiastowej wykonalności, 
jeśli wymaga tego ważny Interes konsumentów. Uzasadnia to obawę o 
możliwość nadużywania tego uprawnienia, co w skrajnym wypadku mogłoby 
prowadzić do nadawania każdej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności 
- wszak w każdym wypadku można mówić o ważnym interesie konsumentów 
w jak najszybszym wyeliminowaniu niedozwolonych postanowień wzorca z 
obrotu. W związku z powyższym niezbędne jest doprecyzowanie przesłanek 
umożliwiających nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Ponadto konieczne jest umożliwienie przedsiębiorcy zainicjowania kontroli 
sądowej, co powinno polegać na dodaniu przepisu określającego, że na 
postanowienie Prezesa UOKiK o nadaniu rygoru natychmiastowej 
wykonalności przysługuje stronie zażalenie do sądu. 

Por. pkt 1 i 2 
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148. Art. 
99d 

Wskazane rozwiązanie może implikować istotne koszty po stronie l Lewiatan 
przedsiębiorców, w związku z koniecznością dostosowania się do decyzji 
nakładającej obowiązek zaprzestania stosowania postanowienia zawartego 
we wzorcu uznanego przez prezesa UOKIK, zanim zostanie przeprowadzona 
sądowa kontrola prawidłowości przedmiotowej decyzji. 
Należy pamiętać, że kontrola abstrakcyjna wzorca będzie miała charakter 
administracyjny (sąd ochrony konkurencji i konsumentów będzie rozpatrywał 
odwołania od decyzji Prezesa UOKIK). Prezes UOKIK, nie czekając na 
orzeczenie sądu i wpis danego postanowienia do rejestru, sam będzie oceniał 
jego abuzywność i zakazywał jego stosowania. Projekt zakłada również 

możliwość nakładania kar pieniężnych za stosowanie niedozwolonych 
postanowień umownych. Kontrola sądowa decyzji może okazać się 

iluzoryczna zważywszy na możliwość nadania przez Prezesa UOKIK rygoru 
natychmiastowej wykonalności wydanej decyzji. Proponowany przepis 
stanowi więc kolejny wyłom w stosunku do reguł ogólnego postępowania 
administracyjnego, gdzie przewidziane jest stosowanie rygoru w wyjątkowych 
okolicznościach go uzasadniających. Przesłanka "ważnego interesu 
konsumentów" jest tak ogólna i niesprecyzowana, że praktycznie oznacza 
każdą decyzję Prezesa UOKIK, bo już samo postępowanie jest wszczynane ze 
względu na podejrzenie naruszenia ważnego interesu konsumentów. 
Mając powyższe na uwadze, postulujemy rezygnację z przepisu. 
Alternatywnie, tak silny instrument wobec przedsiębiorcy, ingerujący w jego 
działalność gospodarczą i mogący wpłynąć na jego wynik finansowy, a nawet 
wywołać znaczące skutki społeczne i gospodarcze (np. w zakresie produktów 
medycznych lub dystrybucji energii elektrycznej), w naszej ocenie, powinien 
być poddany szybkiej i wstępnej kontroli sądu. Proponuje się ustanowienie 
dla sądu 14 dniowego terminu na wydanie postanowienia w sprawie 
utrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Niedotrzymanie 
tego terminu przez sąd orzekający, wiązałoby się z brakiem skuteczności ww. 
rygoru. Alternatywnie, rygor ten winien podlegać zażaleniu do SOKI K. 
Ponadto przepis powinien określać bliżej sytuacje, w których Prezes może 
wydać decyzję o natychmiastowej wykonalności. Możliwość nadania rygoru 
natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie klauzul niedozwolonych 

Por. pkt l i 2 
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149. art. 
99d 

powinna być ograniczona do wyjątkowych przypadków (art. 108 § 1 k.p.a. 
przewiduje przesłankę "wyjątkowo ważnego interesu strony''; odnosi się też 
do "interesu społecznego", ale decyzje Prezesa UOKiK zawsze muszą 

uwzględniać interes publiczny, zatem nie może on być przesłanką nadania 
rygoru natychmiastowej wykonalności). Zatem proponuję w art. 99 dodać po 
wyrazie "może" wyrażenie "w wyjątkowych przypadkach", ewentualnie dodać 
po wyrazie "tego" wyrażenie "wyjątkowo ważny". Z pewnością też, RNW nie 
powinien być stosowany w przypadku tak daleko idącego instrumentu, jakim 
jest zwrot korzyści, o którym mowa w projektowanym art. 23b ust. 2 pkt 3). 

Użyte w projekcie ustawy pojęcie "ważnego interesu konsumentów" jest !Izba Gospodarki 
pojęciem nieostrym i prowadzić może do nadużywania rygoru Elektronicznej 
natychmiastowej wykonalności decyzji. Dlatego też nadawanie decyzjom 
rygoru natychmiastowej wykonalności stanowić powinno wyjątek, a nie 
regułę. Przede wszystkim wskazać należy, iż przedsiębiorcy przysługiwać 

będzie odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu. Niejednokrotnie zdarzać się 

będą sytuacje, gdy decyzja Prezesa Urzędu, która została już przez 
przedsiębiorcę wykonana (w związku z nadanym jej rygorem natychmiastowej 
wykonalności), np. przez poinformowanie konsumentów o stosowaniu 
klauzuli abuzywnej i zawarcie z nimi aneksu do umowy, zostanie następnie 
uchylona przez Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i 
konsumentów w postępowaniu odwoławczym. Wówczas poniesione przez 
przedsiębiorcę straty, tak ekonomiczne, jak też wizerunkowe, będą już 

nieodwracalne. W projekcie ustawy nie przewidziano zaś regulacji 
umożliwiającej przedsiębiorcom dochodzenie od Skarbu Państwa 

odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z wykonaniem decyzji 
opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, która następnie została 
uchylona. 
e-Izba stoi na stanowisku, że rygor natychmiastowej wykonalności decyzji 
powinien być nadawany wyłącznie decyzjom dotyczącym wzorców 
umownych, których użycie skutkowało poniesieniem przez konsumentów 
znacznej szkody, przy czym szkoda ta nie powinna stanowić jedynego 
kryterium nadawania decyzjom tego rygoru. Jako dodatkową przesłankę 

zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności wskazać należy istnienie 

Por. pkt 1. 
Dochodzenie od Skarbu Państwa 

odszkodowania za szkodę 

poniesioną w związku z 
wykonaniem decyzji opatrzonej 
rygorem natychmiastowej 
wykonalności na podstawie art. 
99d, nie będzie wyłączone- może 

być realizowane na zasadach 
ogólnych przewidzianych w 
przepisach Kodeksu cywilnego. 
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150. 

151. 

152. 

art. 
99d 

art. 
99d 

Art. 
99d 

dużej grupy konsumentów narażonej na stałe ponoszenie znacznych strat 
finansowych w związku z obowiązywaniem w obrocie klauzuli abuzywnej. 
Ponadto, zdaniem e-Izby rygor natychmiastowej wykonalności powinien mieć 
zastosowanie wyłącznie w stosunku do tych decyzji lub ich części, które 
dotyczą postanowień nadal stosowanych przez danego przedsiębiorcę w 
stosunkach umownych. W przypadku, gdy przedsiębiorca przed wszczęciem 
postępowania przez Prezesa Urzędu zmienił stosowany wzorzec umowny na 
zgodny z przepisem art. 3851 §1 k.c., decyzji Prezesa Urzędu nie powinien być 
nadawany rygor natychmiastowej wykonalności. Brak jest racjonalnych 
argumentów przemawiających za nadawaniem rygoru natychmiastowej 
wykonalności decyzjom dotyczącym postanowień zastosowanych w 
umowach, które zostały już rozwiązane, wypowiedziane lub też wygasły. 
Decyzje Prezesa Urzędu powinny podlegać wykonaniu wyłącznie po ich 
uprawomocnieniu się, ewentualnie w sprawach większej wagi, Prezes 
powinien mieć możliwość wystąpienia do Sądu z wnioskiem o nadanie decyzji 
klauzuli wykonalności przez sąd. Nawet wyroki sądów pierwszej instancji, 
jedynie w wyjątkowych przypadkach określonych w ustawie, podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu, 
wykonalność decyzji Prezesa UOKiK będzie zależeć od zaistnienia "ważnego 
interesu konsumentów", co jest bardzo ocenne. 
Możliwość nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności czyni 
iluzoryczną kontrolę sądową decyzji Prezesa UOKiK w trybie odwołania do 
sądu ochrony konkurencji i konsumentów i możliwość wnoszenia dalszych 

środków zaskarżania. 

Oddzielnego komentarza wymaga kwestia uprawnienia dla Prezesa UOKiK do 
nadania decyzji w całości lub części rygoru natychmiastowej wykonalności, 
jeżeli wymaga tego ważny interes konsumentów. Jedyną przesłanką 
skorzystania przez Prezesa UOKiK z tego uprawnienia jest uznanie przez 
niego, że nadania takiego rygoru wymaga "ważny interes konsumentów". W 
obowiązującej" ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zostało 
przyznane Prezesowi UOKiK podobne uprawnienie {w art. 90 - odnośnie 
decyzji wydawanych w postępowaniu antymonopolowym w sprawach 
koncentracji i w art. 103 - odnośnie decyzji wydanych w postępowaniu w 

Business Centre 
Club 

Konferencja 
Przedsiębiorstw 

Finansowych w 
Polsce 
Polska Izba 
Ubezpieczeń 

Por. pkt 1 

Por. pkt 1 

Por. pkt 1 
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153. Art. 
99d 

sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów). Jednakże z 
uwagi na doniosłe skutki decyzji Prezesa UOKiK w przedmiocie uznania 
postanowienia wzorców umowy za niedozwolone (rozszerzoną skuteczność i 
związanie nią sądów cywilnych), nadanie takiej decyzji rygoru 
natychmiastowej wykonalności zawsze będzie się wiązało z 
niebezpieczeństwem wyrządzenia ubezpieczycielowi przeciwko któremu taką 
decyzję wydano - znacznej szkody lub spowodowania trudnych do 
odwrócenia skutków. Dlatego, tego typu decyzje powinny być wykonalne 
dopiero w momencie, kiedy staną się ostateczne. 

Propozycja usunięcia przepisu. l Związek Banków 
Proponowany przepis poprzez brak określenia precyzyjnych przesłanek Polskich 
uprawniających Prezesa Urzędu do nadania wydanej przez siebie decyzji 
rygoru natychmiastowej wykonalności naraża na zarzut nadmiernej 
uznaniowości. W postępowaniu administracyjnym możliwość nadania decyzji 
takiego rygoru jest wyjątkiem z uwagi na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego 
albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami 
bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes 

j strony (art. 108 k.p.a.). W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się 
wyjątkowość tego rozwiązania i zakaz wykładni rozszerzającej. Podobnie w 
kodeksie postępowania cywilnego rygor natychmiastowej wykonalności 
nadaje się wyrokowi w ściśle określonych przypadkach (art. 333 k.p.c.). 
Wskazany przepis powinien być również dookreślony w zakresie tego, jakiego 
podmiotu dotyczy tj. w stosunku do przedsiębiorcy naruszającego zakaz, a nie 
innych przedsiębiorców. Przy czym należy też zauważyć, że nakładanie rygoru 
natychmiastowej wykonalności może być nieproporcjonalne do skali 
prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Przedsiębiorca powinien mieć 
zapewniony odpowiedni czas na przygotowanie i wdrożenie odpowiednich 
regulacji, powinny być zakreślane ramy przedmiotowej "natychmiastowości". 
Stwierdzenie przez Prezesa Urzędu, że postanowienie jest postanowieniem 
niedozwolonym wraz z nałożeniem rygoru natychmiastowej wykonalności 
spowoduje konieczność podjęcia natychmiastowych kasztochłonnych działań 
(w szczególności w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność na 

Por. pkt l 
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dużą skalę), mimo jednoczesnego wniesienia odwołania. Jeśli w wyniku 
odwołania sąd uznałby, że dana klauzula nie stanowi niedozwolonego 
postanowienia umownego, to może dojść do sytuacji, że w wyniku nałożenia 
rygoru natychmiastowej wykonalności przedsiębiorca poniósł szkodę. Należy 
zwrócić uwagę, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego mogą uzależniać 
natychmiastową wykonalność od złożenia przez powoda zabezpieczenia, a 
art. 335 § l k.p.c. stanowi, że natychmiastowa wykonalność nie będzie 
orzeczona nawet za zabezpieczeniem, jeżeli wskutek wykonania wyroku 
mogłaby wyniknąć dla pozwanego niepowetowana szkoda. 
Zasadne byłoby zatem, aby w projektowanym przepisie (jeżeli pozostanie w 
projekcie) wprowadzić podobną przesłankę. W przeciwnym przypadku będzie 
on w sposób nieproporcjonalny ograniczał wolność prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

154. l art. 99d l Przepis ten umożliwia Prezesowi UOKiK nadanie decyzji rygoru l Federacja 1 Uwaga uwzględniona 
natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na sformułowanie przepisu jak i jego Konsumentów 
umiejscowienie zasadne wydaje się doprecyzowanie, której decyzji dotyczy to 
uprawnienie Proponuje się następujące sformułowanie treści przepisu: 
"Prezes Urzędu może nadać decyzji, o której mowa w art. 23b lub art 23c, w 
całości lub w części, rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli wymaga tego 
ważny interes konsumentów". 

Terminy- postępowanie 
Podsumowanie: 

l) Przewidziany w projekcie termin na zakończenie postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone jest zbyt długi -

w ocenie UOKiK uwaga jest niezasadna. Brak uzasadnienia dla postawionej tezy, że sprawy o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone 

należą do spraw stosunkowo nieskomplikowanych. Należy rozróżnić w tym wypadku konieczność prowadzenia przez organ postępowania 

dowodowego (które w tego typu sprawach jest rzeczywiście ograniczone) od prowadzonej przez organ analizy prawnej, która może dotyczyć 

skomplikowanych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań. Należy również podkreślić, że UOKiK dokonuje analizy 

badanych wzorców w sposób kompleksowy co skutkuje tym, że ocenie w decyzji kończącej postępowanie może zostać poddane kilka lub kilkanaście 

postanowień danego wzorca umowy (por. pozwy o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone wnoszone de lege lata przez Prezesa 

UOKiK do SOKiK). 
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155. art. 99e Postępowania o uznanie klauzuli za abuzywną nie należą do szczególnie Business Centre Ad l) 

skomplikowanych prawnie, dlatego nie znajduje uzasadnienia aż 4 czy S Club 

miesięczny termin na rozstrzygnięcie tego rodzaju sprawy. Przedsiębiorcy 
mają prawo do szybkiego zakończenia postępowania, aby usunąć niepewność 
związaną z toczącym się wobec nich postępowaniem. 

156. Art. Proponowany maksymalny czas trwania postępowań wydaje się zbyt długi. Pracodawcy RP Ad l) 

99e Biorąc pod uwagę stosunkowo nieskomplikowany prawnie charakter tych 
spraw, maksymalny czas trwania postępowania nie powinien przekraczać 3 
miesięcy. 

Należy ponadto poczynić uwagę, że w związku z takim brzmieniem przepisu 
należy uznać, że pozostałe przepisy kodeksu postępowania administracyjnego 
stosuje się wprost. 

Przedawnienie 
Podsumowanie: 

l) Wydłużenie terminu przedawnienia nie znajduje uzasadnienia - uwaga nieuwzględniona. Okres przedawnienia dla tego rodzaju praktyk został 

określony na 3 lata od końca roku, w który zaprzestano ich stosowania. Wydaje się, iż okres trzech lat jest okresem, w którym powinien ujawnić się 

niedozwolony charakter postanowień. Jednocześnie doświadczenia Prezesa UOKiK wskazują, iż termin 6 miesięczny obowiązujący w aktualnym 

modelu kontroli jest terminem zbyt krótkim. W związku z projektowaną nowelizacją, Prezes UOKiK będzie więc mógł wszcząć postępowanie w 

każdym czasie, jeżeli niedozwolona klauzula jest stosowana we wzorcu, a jeżeli przedsiębiorca zaprzestanie jej wykorzystywania - w okresie 

trzyletnim od końca roku, w którym zaprzestano stosowania postanowienia. W ocenie UOKiK jest to okres optymalny, pozwala na skuteczne ściganie 

przedsiębiorców stosujących niedozwolone klauzule nawet po ich usunięciu z wzorca, ale nie wydłuża nadmiernie okresu zagrożenia karą. W opinii 

Prezesa UOKIK okres ten został określony w sposób proporcjonalny, uwzględniając interesy przedsiębiorców i konsumentów. 

157. art. Wystarczający jest roczny termin przedawnienia w sprawach o uznanie Business Centre Por. pkt 1) 
99f postanowień wzorca umowy za niedozwolony. Club 

158. Art. Okres 3-letni jest nadmiernym wydłużeniem okresu zagrożenia karą Poczta Polska Por. pkt 1) 
99f (uzasadnienie nie wyjaśnia tak długiego okresu przedawnienia). 

159. Art. o przedawnieniu mówimy w przypadku, gdy przedsiębiorca zaniechał PIIT Por. pkt 1) 
99f praktyki, a zatem zaprzestał naruszeń. Natomiast, celem Prezesa UOKiK 

powinno być zapobieganie takim praktykom i jak najszybsze eliminowanie 
praktyk trwających. Skoro praktyki te mają tak istotny wpływ na konkurencję 
postępowania powinny być niezwłocznie wszczynane, a nie nawet po kilku 
latach ()d zaniechania praktyki, co aktualnie proponuje Prezes UOKiK. 

- ---
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160. 

161. 

Art. 
99f 

Art. 
99f 

Wydłużenie tego okresu przedawnienia skutkowałoby w praktyce 
zakończeniem postępowań przez Prezesa UOKiK nawet po kilku latach od 
zaniechania kwestionowanych praktyk. 
Dodatkowo wskazać należy, że takie wydłużenie okresu przedawnienia przy 
projektowanym modelu postępowań przed Prezesem· UOKiK (brakiem 
odpowiednich gwarancji dla ich uczestników, w tym zupełnym brakiem 
sprawiedliwości proceduralnej w tych postępowaniach) jeszcze bardziej 
osłabiałoby pozycję strony tych postępowań, w szczególności po kilku latach 
od zaniechania kwestionowanych praktyk, istniałyby poważne problemy z 
pozyskaniem dowodów na obronę. 
Prezes UOKiK nie przedstawił jakichkolwiek analiz, które uzasadniałyby 

potrzebę wprowadzenia dłuższego okresu przedawnienia. Dlatego należy PIIT 
wnosi o rezygnację z tej zmiany. 
Właściwym wydaje się, aby postępowanie można było prowadzić, również w Stowarzyszenie 
stosunku do umów w dalszym ciągu pozostających w obrocie prawnym. Pro Futuris, 
Umowy o charakterze wieloletnim mogą pochodzić z wzorca umowy konsumenci ( 51 
zmienionego wiele lat temu. Jednak w dalszym ciągu pozostają one w obrocie maili) 
prawnym i klauzule niezgodne z prawem tam zawarte są wykonywane przez 
przedsiębiorcę. To dotyczy w szczególności długoletnich kredytów 
hipotecznych. 

Sześciokrotne wydłużenie okresu przedawnienia - z 6 miesięcy do 3 lat - jest l Związek Firm 
nieuzasadnione, bowiem - po pierwsze, nie wskazuje się, czy okres Pożyczkowych 

przedawnienia biegnie od momentu wejścia w życie przedmiotowej regulacji. 
Po drugie, z· Uzasadnienia wynika, iż projektodawcy zależy na uzyskaniu 
bardzo szerokiego zakresu kompetencji, umożliwiających - w zasadzie -
natychmiastowe eliminowanie produktów z rynku. Wobec tego jakie jest 
uzasadnienie dla wydłużania okresu przedawnienia z 6 miesięcy do 3 lat, 

Uwaga nieuwzględniona. W opinii 
UOKiK projektowany system 
kontroli wyeliminuje część 

nieprawidłowości, na które 
wskazuje Pro Futuris. Należy 

podkreślić, iż projektowane 
przepisy są pod tym względem 

znacznie korzystniejsze dla 
konsumentów, gdyż w miejsce 
dotychczas obowiązującego 6-
miesięcznego 

przedawnienia, 
termin 3-letni. 
Por. pkt 1) 

terminu 
wprowadza się 
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162. 

163. 

164. 

Art. 
99f 

Art. 
99f 

Art. 
99f 

skoro - jak można wnioskować - wszystkie niedozwolone postanowienia 
umowne będą eliminowane wręcz natychmiastowo? 
E-Izba postuluje, by dokonać zmiany przepisu, której efektem będzie 

rezygnacja z wszczynania postępowań w sprawach, w których przedsiębiorca 
zaprzestał stosowania niedozwolonej klauzuli i nie pozostają już w mocy 
zobowiązania umowne, w których zastosowano to postanowienie. Należy za 
to umożliwić Prezesowi Urzędu wszczynanie postępowań w tych sytuacjach, 
w których co prawda przedsiębiorca zaniechał stosowania klauzuli abuzywnej, 
lecz nadal obowiązują umowy, w których została ona zamieszczona. 

Postulat usunięcia art. 99f z Projektu. 
Wydłużenie okresu z 6 miesięcy do 3 lat nie daje szans innym 
przedsiębiorcom do zmiany swoich umów po wydaniu decyzji przeciwko 
innemu przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, mimo zaprzestania stosowania 
niedozwolonych postanowień będzie obarczony ryzykiem przez dłuższy okres 
czasu niż było to do tej pory, skutek uchwalenia art. 99fw proponowanym 
brzmieniu można przyrównać do usankcjonowania działania prawa wstecz 
(skutek lex retro non agit). Niekiedy abuzywność postanowień umownych nie 
jest oczywista i zostaje stwierdzona przy zastosowaniu określonej wykładni, 
podczas gdy inni przedsiębiorcy mogli stosować inną wykładnię. Należałoby 
zostawić przedsiębiorcom szansę na dostosowanie się do nowej praktyki, a 
nie represjonować za wzorce, których już nie stosują w obrocie, a co do 
których nie mieli świadomości, że organ orzekający może uznać dane 
postanowienie za niedozwolone. Wydłużenie wskazanego okresu wykracza 
poza cel tego przepisu i nie jest proporcjonalne. Brak objaśnienia, jaki interes 
uzasadniałby tak znaczne wydłużenie terminu. Brak również objaśnienia, co 
na gruncie nowelizacji będzie rozumiane w praktyce pod terminem 
"zaprzestanie stosowania" - czy chodzi o zmiany wzorców na przyszłość od 
momentu wydania decyzji, czy o wszystkie wzorce stosowane w obrocie z 
konsumentami. 

W związku z faktem że wielokrotnie dochodzi do postępowań w zakresie 
umów pozostających w obrocie prawnym a podpisanymi wiele lat temu (np. 
ubezpieczeniowe, finansowe, kredytowe) - proszę o zmianę zapisu na taki 
który rozszerzy zakres działania o umowy o charakterze wieloletnim które 

Izba Gospodarki 
Elektronicznej 

Związek Banków 
Polskich, 
Pracodawcy RP 

Konsument 

Uwaga nieuwzględniona. Nie 
przewiduje się innych przesłanek 

stanowiących przeszkodę do 
wszczęcia przez Prezesa UOKiK 
postępowania. 

Por. pkt 1) 

Uwaga nieuwzględniona. W opinii 
UOKiK projektowany system 
kontroli wyeliminuje część 

opisanych nieprawidłowości. 
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165. Art. 
99f 

pochodzą z wzorca umowy zmienionego sprzed okresu ww. 3 lat. 

Przepis ten stanowi, że nie wszczyna się postępowania w sprawie o uznanie l Federacja 
postanowień wzorca umowy za niedozwolone, jeżeli od końca roku, w którym Konsumentów 
zaprzestano ich stosowania, upłynęły 3 lata. Bardzo ważne jest 
doprecyzowanie sformułowania "zaprzestania ich stosowania" w celu 
jednoznacznego przesądzenia, czy zaprzestanie stosowania postanowień 
wzorca należy rozumieć jako niewystępowanie (niezamieszczanie] danego 
postanowienia we wzorcach będących w ofercie aktualnie kierowanej do 
konsumentów, czy jako zakończenie stosunków prawnych wynikających z 
umów zawieranych z konsumentami na podstawie wzorca zawierającego 
niedozwolone postanowienia umowne bądź zmianę treści tych stosunków 
prawnych w taki sposób, że niedozwolone postanowienia umowne nie będą 
mogły znaleźć do nich zastosowania. Ma to ogromne znaczenie, w 
szczególności w kontekście wzorców umów długoterminowych, przykładowo 
umowy kredytu hipotecznego. Obecnie zawarte w art. 47939 kpc, bardzo 
zbliżone określenie "zaniechał jego stosowania", zgodnie z poglądami 
doktryny i orzecznictwem, należy wiązać z momentem zawierania umów 
z użyciem danego wzorca, nie zaś z samym wykonywaniem przez 
strony postanowień umowy zawartej z jego użyciem. Dlatego w ocenie 
Federacji Konsumentów dążyć należy do takiego sformułowania przepisu, aby 
uniemożliwić podobną interpretację przepisu określającego termin 
dopuszczalności wszczęcia postępowania w sprawie uznania postanowień 
wzorca za niedozwolone. Nie sposób bowiem uznać, że przedsiębiorca 
zaprzestał stosowania niedozwolonego postanowienia umownego, w sytuacji, 
gdy dane postanowienie wprawdzie nie występuje we wzorcach aktualnie 
stosowanych przy zawieraniu umów z konsumentami, ale znajduje się w 

Należy podkreślić, iż projektowane 
przepisy są pod tym względem 

znacznie korzystniejsze dla 
konsumentów, gdyż w miejsce 
dotychczas obowiązującego 6-
miesięcznego 

przedawnienia, 
termin 3-letni. 

Uwaga 

terminu 
wprowadza się 

nieuwzględniona. 

Zaprzestanie stosowania, na które 
wskazuje FK w projektowanym 
przepisie dotyczy wzorców umów. 
Wiąże się to z zakazem, o którym 
mowa w projektowanym art. 23a, 
który również dotyczy wzorców 
umów. Z kolei do umów mogą 

odnosić się skutki tego naruszenia i 
w takiej sytuacji może znaleźć 

zastosowanie art. 23b ust. 2 
projektowanej ustawy. 
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166. 

zawartych uprzednio umowach, nadal obowiązujących i wykonywanych, i jest 
ono egzekwowane. 

art. l Ochrona powinna być zapewniona podczas całego okresu obowiązywania Pełnomocnik 

99f oraz wykonywania umów zawartych z konsumentami na podstawie wzorca Rządu ds. 
(termin przedawnienia nie powinien być powiązany tylko z momentem Równego 
zaprzestania stosowania wzorca przez przedsiębiorcę). Przepis jest sprzeczny Traktowania 
z zasadą równego traktowania stron kontraktowych oraz zasada ochrony 
konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 

Uwaga nieuwzględniona. 
W ocenie UOKiK jest to okres 
optymalny, pozwala na skuteczne 
ściganie przedsiębiorców 

stosujących niedozwolone klauzule 
nawet po ich usunięciu z wzorca, 
ale nie wydłuża nadmiernie okresu 
zagrożenia karą. W opinii Prezesa 
UOKIK okres ten został określony w 
sposób proporcjonalny, 
uwzględniając interesy 
przedsiębiorców i konsumentów. 

167. art. 99f l Negatywnie należy ocenić wydłużenie terminu przewidzianego do l Krajowa Rada 
wszczęcia postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca Sądownictwa 

umowy za niedozwolone z obecnych 6 miesięcy do 3 lat, licząc od końca 

Por. pkt 1 

Kary 
Podsumowanie: 

roku kalendarzowego, w którym zaprzestano stosowania klauzul 
niedozwolonych, ponieważ projektodawca nie przedstawił jakichkolwiek 
racjonalnych argumentów uzasadniających tak istotne wydłużenie 

terminu przedawnienia. Można zakładać, że wydłużenie terminu do 
trzech lat będzie wykorzystywane przede wszystkim w celu pozyskiwania 
dodatkowych środków do budżetu państwa z kar nakładanych na 
przedsiębiorców i w zasadzie pozostanie bez wpływu na poprawę sytuacji 
prawnej i rynkowej konsumentów. 

l) Postulat rezygnacji z możliwości nakładania kar pieniężnych w przypadku praktyki określonej wart. 23a uokik- należy zauważyć, iż zgodnie z art. 

7 ust. l dyrektywy 93/13/EWG - zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne 

środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z 

konsumentami. Wprowadzona możliwość nałożenia kary pieniężnej ma przede wszystkim oddziaływać prewencyjnie, a dzięki temu pozwoli 

efektywnie zrealizować podstawowy cel dyrektywy 93/13/EWG, jakim jest skuteczne zapobieganie stosowaniu nieuczciwych postanowień w 

umowach konsumenckich. Ponadto, projekt przewiduje uchylenie art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik (i możliwość nakładania kar pieniężnych w przypadku 
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stosowania klauzul wpisanych do rejestru). Należy także zauważyć, iż kary pieniężne będą mogły być nakładane fakultatywnie nawet w przypadku 

stwierdzenia naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 23a. Projekt nowelizacji zawiera możliwość wydania decyzji zobowiązującej, w której nie 

nakłada się kary, jak również instytucję wezwania do zajęcia stanowiska z art. 49a. Możliwość nakładania kar pieniężnych w takich sprawach 

przewidziana jest też w innych krajach UE np. w Grecji. 

2) Pułap kar pieniężnych w przypadku naruszenia zakazu z art. 23a uokik w wysokości do 10 % obrotu nie jest zasadny oraz uwagi dotyczące 
nadmiernej uznaniowości w zakresie wymiaru kary - należy zauważyć, iż wskazana wysokość kary ma charakter maksymalny, a jej wysokość w 

konkretnej sprawie zawsze będzie indywidualizowana w zależności od okoliczności sprawy. Ponadto, szczegółowe przesłanki wymiaru kary 

indywidualizujące jej wymiar zostały określone wart. 111 ust. 3 i 4 pkt la. Dodatkowo, należy podkreślić, że Prezes UOKiK publikuje wyjaśnienia w 

sprawie nakładania kar pieniężnych na podstawie ustawy, które dodatkowo uszczegóławiając ww. przesłanki, zawężają dyskrecjonalność organu w 

tym zakresie. 

168. l Uwaga 
ogólna 

PIKE całkowicie popiera konsekwentne i pełne egzekwowanie od Polska Izba 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych zakazu stosowania niedozwolonych Komunikacji 
klauzul umownych nie tylko jako środka ochrony konsumentów, ale i równej Elektronicznej 

konkurencji między przedsiębiorcami. W opinii PIKE nie można jednak 

naruszać równowagi między nieuchronnością kary a jej surowością, w tym na 

rzecz tej ostatniej. Rozwiązanie takie - jakkolwiek korzystne dla organu 

kontrolującego, częściowo zwolnionego z obowiązku prowadzenia 
efektywnych kontroli - narusza w opinii PIKE minimalne standardy państwa 
prawa, odbierając przedsiębiorcom pewność zasad prowadzenia działalności 
gospodarczej, pozostawionych pełnemu uznaniu Prezesa UOKiK, zarówno w 

odniesieniu do podstaw odpowiedzialności przedsiębiorców, jak i jej wymiar. 

169. 1 Art. 106 1 Postulat usunięcia z projektu zmiany w art. l pkt 19 - wątpliwości budzi l Związek Banków 
przyznanie Prezesowi UOKIK uprawnień do nakładania na przedsiębiorcę kary Polskich 

pieniężnej - z przyczyn wskazanych przy art. 23a u.o.k.k. powyżej: sankcja 

niezwiązania konsumenta treścią postanowienia niedozwolonego wraz z 

przysługującym mu uprawnieniem do incydentalnej kontroli treści wzorca, 

którego wyrazem jest możliwość sformułowania roszczenia do przedsiębiorcy, 
w szczególności o zapłatę w oparciu o brak związania postanowieniem, z 

Należy zauważyć, iż decyzje Prezesa 
UOKiK dotyczące klauzul 
abuzywnych podlegać będą kontroli 
sądowej. Odnośnie do 
uznaniowości w zakresie wymiaru 
kary por. pkt 2). 

Por. pkt l) 
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170. 

171. 

Art. 106 
ust. l 

pkt 3a 

l Art. 106 
ust. l 
pkt 3a 

ldrt.l06 
ust. l 
pkt 3a 

którego świadczenie pieniężne konsumenta wynikało. 

Zdaniem niektórych członków SPK przyznanie Prezesowi UOKiK możliwości l SPK 

nakładania kary pieniężnej w sprawach dotyczących stosowania 

niedozwolonych postanowień wzorców umownych może naruszać zasadę 

określoności znamion czynu zabronionego z uwagi na niedookreślony 

charakter przesłanek zawartych wart. 3851 § 1 kodeksu cywilnego. Uważają 
oni, że, z punktu widzenia zapewnienia efektywności postanowień Dyrektywy 

93/13, wystarczająca byłaby kara pieniężna nakładana w przypadku 

niewykonania decyzji zakazującej stosowania postanowień uznanych za 

niedozwolone. 

Rażące jest też przyznanie Prezesowi UOKiK możliwości nakładania kary Polska Izba 
pieniężnej, co w kontekście niedookreślonego charakteru przestanek Informatyki i 
określonych w art. 3851 § 1 kodeksu cywilnego może naruszać zasadę Telekomunikacji 
określoności znamion czynu zabronionego. 

Wysokość kary, wobec nieprecyzyjnego sformułowania kryteriów l PIKE 
niedozwolonej klauzuli umownej, jak również potencjalnie ograniczonego 
zakresu negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania takich 
klauzul, razi nadmiarowością. Więcej nawet Projekt nie precyzuje, czy kara ta 
może zostać nałożona z osobna za każdą stosowaną klauzulę abuzywną, czy 
też w odniesieniu np. do jednego regulaminu, w którym stosowanych jest 
kilka niedozwolonych postanowień umownych. Nie można także zapominać, 
iż zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 2 Projektu (zmieniającym art. 23b ust. 2 pkt 
3 Ustawy) w decyzji o uznaniu postanowienia wzorca umowy za 
niedozwolony Prezes UOKiK może w szczególności zobowiązać przedsiębiorcę 
do zwrotu korzyści uzyskanych w związku ze stosowaniem niedozwolonego 
postanowienia wzorca umowy. Oznacza to, iż przedsiębiorca będzie mógł 

zostać obciążony karą w wysokości 10% przychodu z powodu nieumyślnego 
zastosowania klauzuli o niesprecyzowanych granicach i to pomimo usunięcia 
skutków naruszenia (w tym wyzbyciu się korzyści, których uzyskania zakładał 
w dobrej wierze). W opinii PIKĘ surowość omawianej regulacji wymaga 

Por. pkt l) 

Por. pkt l) 

W przypadku każdej sprawy 
indywidulanie, przy nakładaniu kary 
pieniężnej i ustalaniu jej wysokości 
będą brane pod uwagę wszystkie 
okoliczności sprawy. Przesłanki, 

które organ będzie uwzględniał 

przy nałożeniu kary, zostały 

wskazane w art. 111 ust. 3 i 4 pkt 
la. Ponadto, należy zauważyć, iż 

zrezygnowano z regulacji zawartej 
w art. 23b ust. 2 pkt 3 tj. możliwości 
nałożenia przez Prezesa w ramach 
środków usunięcia trwających 

skutków naruszenia zakazu z art. 
23a - obowiązku zwrotu 
uzyskanych korzyści. 
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173. Art. 106 
ust. l 
pkt 3a i 
ust. 2 
pkt 2 
oraz art. 
111 ust. 
3 pkt la 
i ust. 4 
pkt la 

ponownego przemyślenia. 

1. W ocenie e-Izby kara nakładana przez Prezesa Urzędu na przedsiębiorców !Izba Gospodarki 
stosujących niedozwolone klauzule umowne powinna dotyczyć wyłącznie Elektronicznej 
umyślnych działań przedsiębiorców. Ponadto, kara ta powinna być 

proporcjonalna do dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców dzięki 

zastosowaniu danej klauzuli abuzywnej i związanych z tym kosztów po stronie 
konsumenta, a także do wagi zaistniałych naruszeń. Nakładając na 
przedsiębiorcę karę należy brać pod uwagę rzeczywistą liczbę konsumentów 
dotkniętych negatywnymi skutkami zastosowania danej klauzuli abuzywnej, a 
także wysokość poniesionej przez nich szkódy. W przypadku, gdy grupa 
konsumentów, w przypadku których wzorzec umowny zawierał klauzulę 

niedozwoloną, jest niewielka, a także - gdy nie ponieśli oni wysokiej szkody, 
kara nakładana przez Prezesa Urzędu nie powinna być wysoka. 

2. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość kary nakładanej przez 
Prezesa Urzędu powinna być oczywistość zaistniałego naruszenia. W 
przypadku, gdy istnieją wątpliwości co do tego, czy dane postanowienie 
umowne jest abuzywne, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w niewielkiej 
wysokości kary nakładanej przez Prezesa Urzędu. 

3. Proponujemy, by kara nakładana przez Prezesa Urzędu była liczona od 
wysokości obrotu uzyskanego przez przedsiębiorcę wyłącznie w ramach tej 
sfery działalności gospodarczej przedsiębiorcy, z którą związana jest 
zastosowana klauzula abuzywna. 

4. Nakładając karę Prezes Urzędu powinien również dostrzegać 

charakterystykę działalności w poszczególnych branżach (wysokość marży). 

5. Nowelizacja ustawy musi pozostawać w zgodzie z konstytucyjną zasadą 

państwa prawnego. Z zasadą tą nie można zaś pogodzić swobody Prezesa 

Urzędu w zakresie uznaniowego nakładania kolosalnych kar pieniężnych. e

Izba oczekuje zatem sformułowania katalogu przesłanek, które muszą zostać 

każdorazowo wzięte pod uwagę przy określaniu wysokości kary nakładanej na 

Ad. uwagi 1, 3 i 4 - zaproponowane 
w uwadze rozwiązanie nie wpisuje 
się w model karania przyjęty w 
ustawie o ochronie konkurencji i 
konsumentów, który sprawdził się 
w dotychczasowej praktyce 
stosowania. W przypadku każdej 

sprawy indywidualnie, przy 
nakładaniu kary pieniężnej i 
ustalaniu jej wysokości będą brane 
pod uwagę wszystkie okoliczności 

sprawy. Odnośnie do uwagi z pkt 2, 
należy zauważyć, iż kary pieniężne 
będą mogły być nakładane 

fakultatywnie, więc w sytuacji 
spraw nasuwających wątpliwości 

Prezes UOKiK będzie miał też 

możliwość odstąpienia od 
nałożenia kary, ew.jej miarkowania 
tj. nałożenia jej w niewielkiej 
wysokości w zależności od 
okoliczności sprawy. Ad. uwagi 5 -
por. pkt 2). 
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174. l art. 106 

175. l art. 106 
i 107 

przedsiębiorcę. 

Wprowadzenie bardzo wysokiej kary, którą Prezes Urzędu może nałożyć na Związek Firm 
przedsiębiorcę, za naruszenie projektowanego art. 23a u.o.k.i.k. Doradztwa 
zdecydowanie narusza zasadę proporcjonalności. Kara do 10% przychodu Finansowego 
będzie niewspółmiernie wysoka do charakteru naruszeń, szczególnie 
uwzględniając wątpliwości co do samego przepisu art. 23a, szczegółowo 
opisanych w punkcie 2 niniejszego pisma. Obecnie kara taka przewidziana jest 
za najbardziej szkodliwe naruszenia dokonane przez przedsiębiorcę, takie jak 
stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, naruszenie zasad dotyczących 
koncentracji przedsiębiorców, zawieranie porozumień eliminujących 

konkurencję na rynku właściwym czy porozumienia pomiędzy 

przedsiębiorstwami, które naruszają art. 101 i 102 Traktatu o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, czyli m. in. wpływają na handel pomiędzy Państwami 

Członkowskimi. Umieszczenie na równi faktu zastosowania we wzorcu 
umownym postanowień, które być może w ocenie Prezesa Urzędu w danym 
konkretnym przypadku naruszy interes pojedynczego konsumenta jest 
absolutnie nieproporcjonalne w opinii Związku. 
Postuluje się usunięcie możliwości nakładania kar pieniężnych w przypadku l Konfederacja 
wydania przez Prezesa UOKiK decyzji uznającej postanowienie wzorca lewiatan 
umownego za niedozwolone. Projektowane zmiany w tym zakresie są 

niewspółmiernie nieproporcjonalne do celu i wagi naruszenia. Faktycznie, 
stosowanie niedozwolonych postanowień umownych przez przedsiębiorców 
jest traktowane analogicznie jak udział w kartelu czy innej praktyce 
naruszającej konkurencję. Możliwość nakładania kar pieniężnych na 
przedsiębiorców w sytuacji stwierdzenia stosowania przez niego 
niedozwolonego postanowienia jest zbyt daleko idącym rozwiązaniem. 

Sankcja niezwiązania konsumenta treścią postanowienia niedozwolonego 
wraz z przysługującym mu uprawnieniem do incydentalnej kontroli treści 

wzorca, którego wyrazem jest możliwość sformułowania roszczenia do 
przedsiębiorcy, w szczególności o zapłatę w oparciu o brak związania 

postanowieniem, z którego świadczenie pieniężne konsumenta wynikało jest 
wystarczająca. Proponujemy usunięcie z treści projektu art. 1 pkt 19). Wydaje 

Zaproponowane w projekcie 
rozwiązanie wpisuje się w model 
karania (w tym również ustalone 
wysokości kar) przyjęty w ustawie o 
ochronie konkurencji i 
konsumentów, który sprawdził się 

w dotychczasowej praktyce 
stosowania. Należy zauważyć, iż 

wskazana w uwadze kara ma 
charakter maksymalny, a jej 
wysokość w konkretnej sprawie 
zawsze będzie indywidualizowana 
w zależności od okoliczności 

sprawy. Por. również pkt 1). 

Por. pkt 1). 
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176. art. 106 
i 107 

się, że kara powinna być nałożona dopiero w sytuacji stosowania 
postanowienia, które prawomocnie uznane zostało jako abuzywne. Dopiero 
wówczas można bowiem zarzucić przedsiębiorcy, że stosuje postanowienie 

zakazane przez prawo. 
Wobec wyodrębnienia stosowania niedozwolonych postanowień we wzorcach 
umów jako odrębnej kategorii praktyk zabronionych, nie można wykluczyć, że 
zastosowanie niedozwolonego postanowienia we wzorcu umowy i 
wykonywanie praw przyznanych umowami zawieranymi według tego wzorca 
będzie kwalifikowane jako dwa odrębne naruszenia, z możliwością nałożenia 
za każde z nich odrębnej kary pieniężnej. Poddajemy więc pod rozwagę 
zawarcie w ustawie przepisów generalnie odzwierciedlających zasadę ne bis in 

idem. 
Znaczne poszerzenie katalogu kar pieniężnych, rażąca wysokość kar oraz brak 
możliwości odwołania od ustalenia administracyjnego daty obowiązywania 
kary w projektowanych artykułach budzą istotne zastrzeżenia, ponieważ: 
Nałożenie kary finansowej do wysokości 10% obrotu po stwierdzeniu 

niedozwolonej klauzuli od daty wskazanej w decyzji bez prawomocnego 

wyroku sądu potwierdzającego faktyczne naruszenie zbiorowych interesów 

konsumentów jest niezgodne z utrwalonym orzecznictwem sądowym. 
Postępowania z zakresu prawa konkurencji, w których nakład;:me są kary 

pieniężne, są postępowaniami karnymi w rozumieniu Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka. Tym samym zarówno na UOKiK, jak i sądach rozpatrujących 
odwołania od jego decyzji spoczywa obowiązek zapewnienia bardzo 

wysokiego standardu ochrony praw przedsiębiorców, którym zarzuca się 
naruszenie przepisów uokik (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 

dnia 4 lipca 2012 r., sygn. akt: VI ACa 202/12). Tymczasem proponowane 

przepisy ustawy rodzą szereg wątpliwości i naruszają szereg podstawowych 

zasad prawa karnego jak prawo do obrony. Należy niestety podkreślić, co 

również pokazuje przedmiotowy projekt, że administracyjne kary pieniężne 
stosowane w coraz większym stopniu, zastępują w Polsce odpowiedzialność 
wskazaną w kodeksie karnym. W polskim prawie administracyjnym brak jest, 

bowiem ustawowej regulacji sankcji administracyjnej oraz zunifikowanych 

Polska Izba 
Informatyki i 
Telekomunikacji 

Por. pkt l) 2). W przypadku każdej 
sprawy indywidualnie, przy 
nakładaniu kary pieniężnej i 
ustalaniu jej wysokości będą brane 
pod uwagę wszystkie okoliczności 

sprawy. Przesłanki, które organ 
będzie uwzględniał przy nałożeniu 
kary, zostały wskazane w art. 111 
ust. 3 i 4 pkt la. Ponadto, należy 
zauważyć, iż zrezygnowano z 
regulacji zawartej w art. 23b ust. 2 
pkt 3 tj. możliwości nałożenia przez 
Prezesa w ramach środków 
usunięcia trwających skutków 
naruszenia zakazu z art. 23a -
obowiązku zwrotu uzyskanych 
korzyści. Należy także zauważyć, iż 

kary pieniężne będą mogły być 

nakładane fakultatywnie, więc w 
sytuacjach budzących wątpliwości 
Prezes UOKiK będzie miał też 
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zasad wymierzania kary administracyjnej. Przed wprowadzeniem następnych 

drastycznych kar do kolejnych ustaw należałoby, więc ustalić ogólne zasady 
prawne na podstawie, których, zwłaszcza organy regulacyjne powinny 

wymierzać takie kary. Dopiero wówczas będzie można mówić o konstytucyjnej 

ochronie praw i wolności osób prawnych. Należałoby projektowane 

rozwiązania w zakresie unormowania sankcji karnych opierać na: standardach 

rekomendacji Komitetu Rady Ministrów Rady Europy z 13 lutego 1991 r., 

orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i art. 6 Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka oraz wyrokach NSA (np. z dnia S grudnia 2012 r. 

sygn. akt. 11 CSK 2377/12, oraz wyroku z 14 kwietnia 2010 r. sygn. akt. III SK 

1/2010). Stworzenie w Polsce minimalnych wspólnych standardów w myśl 

zaleceń Komitetu Rady Europy dałoby pewność prawną podmiotom 
gospodarczym, co spowodowałby szybsze podejmowanie innowacyjnych 
decyzji gospodarczych korzystnych dla rozwoju konkurencji, uprawnień i 

satysfakcji konsumentów i rozwoju samych przedsiębiorców. 

Zastrzeżenia budzi również sama wysokość kary pieniężnej określona w art. 
106 i 107 oraz możliwość ich kumulatywnego nałożenia oraz uznaniowość 
Prezesa w tym zakresie. Wysokość kar jest oderwana od realiów polskiej 
gospodarki i zysków przedsiębiorstw. Wskazujemy też, że wprowadzenie 
proponowanego w art. 106 ust. l pkt 3a jest szczególnie rażące w kontekście 
niedcokreślonego charakteru przesłanek określonych wart. 3851 § l kodeksu 
cywilnego, co może naruszać zasadę określoności znamion czynu 
zabronionego. Zważywszy na istotną ingerencję w wolność działalności 

gospodarczej i swobodę umów związaną z planowanym powierzeniem 
kontroli niedozwolonych postanowień umownych Prezesowi UOKiK, 
wystarczającym rozwiązaniem byłoby ograniczenie się do sankcji w postaci 
kary z tytułu niewykonania prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK. Byłoby to 
rozwiązanie wystarczające w punktu widzenia celów dyrektywy 93/13. 

możliwość odstąpienia od 
nałożenia kary, ew.jej miarkowania 
tj. nałożenia jej w niewielkiej 
wysokości w zależności od 
okoliczności sprawy. 
Zaproponowane w uwadze 
rozwiązanie nie wpisuje się w 
model karania przyjęty w ustawie o 
ochronie konkurencji i 
konsumentów, który sprawdził się 

w dotychczasowej praktyce 
stosowania. Należy zauważyć, iż 

wskazana w uwadze kara ma 
charakter maksymalny, a jej 
wysokość w konkretnej sprawie 
zawsze będzie indywidualizowana 
w zależności od okoliczności 

sprawy. Odnośnie do uwagi 
dotyczącej minimalnych wspólnych 
standardów karania, należy 

zauważyć, iż rozwiązanie w tym 
zakresie przewiduje rządowy 

projekt założeń ustawy Prawo 
działalności gospodarczej, przy 
czym w stosunku do ustawy o 
ochronie konkurencji i 
konsumentów - ww. przepisy nie 
znajdą zastosowania, bowiem 
przyjęto zasadę, iż w przypadku 
pastepowań w których przepisy 
szczególne przewidują rozwiązania 
szczególne w zakresie przesłanek 
wymiaru kary, stosuje się te 

98 



177. l art. 106 \ Projekt zakłada również możliwość nakładania kar pieniężnych za stosowanie l Polska Izba 
i 107 niedozwolonych postanowień umownych. Skutkiem stwierdzenia Ubezpieczeń 

abuzywności postanowień umownych może być nałożenie przez Prezes UOKiK 
na przedsiębiorcę kary w wysokości do 10 % obrotu osiągniętego w roku 
poprzedzającym wydanie decyzji. Wydaje się, że nie jest zasadne stosowanie 
tak wysokiego pułapu kar w przypadk'u stwierdzenia abuzywności 
postanowienia wzorca umownego (abuzywność dotyczy czasem kwestii o 
małym stopniu praktycznej doniosłości). 

178. l art. 106 l Prezes Urzędu powinien dysponować jasnymi kryteriami nakładania kar.,lzba Gospodarki 
i 107 Wprowadzone powinno zostać ograniczenie do rynku właściwego, na którym Elektronicznej 

działa przedsiębiorca obecny w wielu obszarach, a także charakterystyka 
marżowości. Błędy w sposobie tworzenia relacji z konsumentami w jednym 
obszarze (np. sklep internetowy) nie powinny skutkować naliczeniem kary 
proporcjonalnej do obrotów w innych obszarach (np. sprzedaż w sklepach 
fizycznych). Nakładane kary nie mogą nie uwzględniać przykładowo sytuacji w 
której sklep internetowy z elektroniką generujący dziesiątki milionów obrotu 
przy marży na towarze nie przekraczającej 1% tych obrotów będzie 

potraktowany takimi samymi wskaźnikami jak firma usługowa, która przy 
znacząco niższych obrotach, ale marży sięgającej 50% przychodów, w praktyce 
osiągnie większy zysk. Kompetencje karania powinny odzwierciedlać funkcje 
prewencyjne dla naruszania interesów konsumentów, które mają istotnie 
negatywny charakter ekonomiczny, a nie stanowić klauzulowy fotoradar -
potencjalnie nowe istotne źródło przychodów, zmuszające przedsiębiorców 
do ustępowania decyzjom urzędu, nawet gdy mogą w sparte mieć rację. 

179. l art. 107 l W zmienionym art. 107 uokik przewidziano karę w wysokości do 10.000 euro Związek 
za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu wskazanych w przepisie decyzji, Pracodawców 
postanowień lub wyroków sądów. Wskazany limit jest bardzo wysoki, w Branży 
szczególności biorąc pod uwagę charakter podmiotów działających w branży Internetowej lAB 
internetowej. Podmioty działające na tym rynku należą bowiem w decydującej Polska 
większości do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też 
wymierzenie tak dotkliwej kary finansowej powodowałaby w ich przypadku 
bardzo daleko idące skutki, uniemożliwiając de facto prowadzenie dalszej 

przepisy. 
Należy zauważyć, iż wskazana w 
uwadze kara ma charakter 
maksymalny, a jej wysokość w 
konkretnej sprawie zawsze będzie 

indywidualizowana w zależności od 
okoliczności sprawy. Por. pkt 2). 

Por. pkt 2). 

Wysokości kary nie została 

zmieniona w porównaniu ze 
stanem obecnie obowiązującym. 
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180. l art. 107 

181. l art. 111 
ust. 4 
pkt la 
lit a 

działalności. 

W aspekcie nakładania kar pieniężnych w wysokości do: 10% obrotu l Związek Banków 
osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji oraz 10 tys. EUR za Polskich 
każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji, należy zauważyć, że w 
przypadku decyzji otrzymujących w całości lub w części rygor natychmiastowej 
wykonalności jest to w praktyce równoznaczne z nałożeniem na 
przedsiębiorcę kary w sytuacji konieczności wprowadzenia niezwłocznej 

zmiany w wykorzystywanych przez przedsiębiorcę aplikacjach 
informatycznych (taka zmiana jest praktycznie niemożliwa do wprowadzenia 
w ciągu jednego dnia). 
Na tle przedmiotowego przepisu pojawiają się ponadto następujące 

zagadnienia: czy istnieją obiektywne przesłanki uzasadniające wysokość kary 
poza zasięgiem terytorialnym, który w praktyce dyskryminuje większych 

przedsiębiorców? 

Okoliczności obciążające w przypadku stosowania niedozwolonych l Konfederacja 
postanowień wzorców umów: znaczny zasięg terytorialny naruszenia wystąpi Lewiatan 
zawsze w przypadku wzorców umów zawieranych na odległość. Jest też 

wysoce prawdopodobne, że w takich przypadkach również skutki mogą mieć 
znaczny zasięg terytorialny. Jednocześnie, zarówno rozmiary jednostkowych 
skutków, jak i liczba przypadków ich wystąpienia mogą być znikome. Co 
więcej, nie można wykluczyć stosowania tego przepisu do przypadków, w 
których umowy są, co prawda, zawierane w lokalu przedsiębiorcy, ale wzorce 
umów są udostępnianie w Internecie (znaczny zasięg terytorialny naruszenia, 

Zaproponowane w projekcie 
rozwiązanie wpisuje się w model 
karania przyjęty w ustawie o 
ochronie konkurencji i 
konsumentów, który sprawdził się 
w dotychczasowej praktyce 
stosowania. W przypadku każdej 

sprawy indywidualnie, przy 
nakładaniu kary pieniężnej i 
ustalaniu jej wysokości będą brane 
pod uwagę wszystkie okoliczności 

sprawy. Kary pieniężne będą mogły 
być nakładane fakultatywnie, więc 
w sytuacjach budzących 

wątpliwości Prezes UOKiK będzie 

miał też możliwość odstąpienia od 
nałożenia kary, ew.jej miarkowania 
tj. nałożenia jej w niewielkiej 
wysokości w zależności od 
okoliczności sprawy. Szczegółowe 

przesłanki wymiaru kary określone 
zostały w art. 111 ust. 3 i 4 pkt la. 
Por. pkt 2). 
Tożsama przesłanka obowiązuje już 

obecnie w przypadku naruszenia 
zakazu praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów 
(por. art. 111 ust. 4 pkt 2 a). 
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182. Art. 111 
ust. 4 
pkt la 
lit. a i b 

183. 1 art. 111 
ust. 3 
pkt la 

-
184. l Uwaga 

ogólna 

choć niewielki- skutków). Należy zatem podnieść, że projektowany przepis w 
istocie dyskryminuje działalność e-commerce i inne rodzaje działalności z 
użyciem wzorców rozpowszechnianych za pomocą Internetu. 
Za nietrafne uważamy odwołanie się do zasięgu terytorialnego, który wcale 
nie musi świadczyć o skali naruszenia. Okoliczność ta mogłaby być wskazana 
w przypadku każdego (prawie) ogólnopolskiego przedsiębiorcy lub w 
przypadku każdej umowy zawieranej na odległość, co może prowadzić do 
nadużyć i niewłaściwej oceny skali i wagi naruszenia. 

Użycie w obu przypadkach niedcokreślonego pojęcia "znaczne" bez 
sprecyzowania jasnych kryteriów oceny "znaczności", nie sprzyja pewności 
prawa i może prowadzić do nadużyć interpretacyjnych. 

SPK, Związek 
Banków Polskich 

Wątpliwości budzi bezpośrednie odesłanie do okoliczności, o których mowa w Prokuratoria 
pkt l lit. a-d w tym ustępie. Zwrócić należy uwagę, iż w pkt l lit. a-d jest mowa o Generalna Skarbu 
"zakazanej praktyce", podczas gdy projektowany punkt odnosi się do Państwa 

"stosowania niedozwolonych wzorców umów". 
Mając na względzie dolegliwość proponowanych kar należy zwrócić uwagę, że l Komisja Nadzoru 
ich zastosowanie w maksymalnym wymiarze mogłoby negatywnie wpływać na Finansowego 
stabilność finansową podmiotów nadzorowanych. W związku z powyższym, 
należy rozważyć wprowadzenie przestanki miarkowania sankcji ze względu na 
sytuację finansową karanego podmiotu. 

Uchylenie działu dot. post. w spr. klauzul w KPC 
Podsumowanie: 

Tożsama przesłanka obowiązuje już 

obecnie w przypadku naruszenia 
zakazu praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów 
(por. art. 111 ust. 4 pkt 2 a). 

Uwaga do uwzględnienia. 

Ostateczna redakcja do ustalenia w 
toku komisji prawniczej. 

Por. pkt 2) 

l) Rezygnacja z rejestru klauzul - Projektowana zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje rezygnację z dotychczasowej 
kontroli abstrakcyjnej wzorców umów (dotyczy wzorców umów a nie umów faktycznie zawartych z konsumentami) dokonywanej przez sąd na rzecz 
kontroli administracyjnej sprawowanej przez Prezesa UOKiK. Dzięki planowanym zmianom kontrola wzorców umów powinna być szybsza i 
sprawniejsza - w konsekwencji prowadzić do trwałego eliminowania klauzul abuzywnych. Efektem planowanych zmian jest m.in. rezygnacja z 
prowadzenia rejestru klauzul niedozwolonych. Jednakże projekt zmiany ustawy zawiera przepisy przejściowe. Oznacza to, że do spraw o uznanie 
postanowień wzorców umów za niedozwolone, w których wytoczono powództwo przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się 
przepisy dotychczasowe. Przewiduje się, że rejestr klauzul niedozwolonych będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach do zakończenia 
spraw, które zostały wszczęte przed wejściem w życie ustawy, tj. nie dłużej niż 10 lat. Będzie go nadal prowadził Prezes UOKiK. Po upływie tego 
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czasu rejestr pozostanie zbiorem danych o charakterze edukacyjnym. Dla spraw "nowych" w miejsce rejestru klauzul pojawi się rejestr decyzji 
Prezesa UOKiK, z którego będzie się można dowiedzieć, jakiego rodzaju postanowienia są uznawane za niedozwolone. Jednocześnie przewiduje się, 
że do spraw, w których postanowienia wzorców umów zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone, 
stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem art. 138b Kodeksu wykroczeń (grzywna za niestosowanie się do orzeczenia sądu), nie dłużej 
jednak niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis ten będzie miał zastosowanie w sprawach indywidualnych, w których 
konsumenci powołują się na wpis w rejestrze. Celem planowanych zmian jest przede wszystkim zwiększenie skuteczności eliminowania 
niedozwolonych klauzul z obrotu, a zatem zapewnienie jak najszerszej ochrony konsumentom. Cel ten ma być osiągnięty m.in. poprzez znaczne 
wydłużenie terminu, w którym będzie mogło być wszczęte postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone - z 6 
miesięcy w obowiązującym Kodeksie postępowania cywilnego, do 3 lat - od końca roku, w którym zaprzestano stosowania niedozwolonego 
postanowienia; jednoznaczne wskazanie, że prawomocna decyzja uznająca postanowienie wzorca za niedozwolone wywołuje skutek wobec 
przedsiębiorcy, który je stosował oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie tego wzorca. W efekcie 
wyeliminowane zostaną pojawiające się obecnie wątpliwości co do skutków, jakie pociąga za sobą orzeczenie sądu w sprawie uznania 
postanowienia wzorca umowy za niedozwolone (spór w orzecznictwie, sprawa przed SN III CZP 17/15 oraz przed TSUE C-119/15). 

2) Publikacja decyzji z uzasadnieniem zamiast rejestru - Przewiduje się publikację wszystkich decyzji Prezesa UOKiK wydawanych na podstawie 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (projektowany art. 31b). Z doświadczenia UOKiK wynika, że szczegółowo określona forma publikacji 
np. rozporządzenie wskazujące wzór "rejestru", ogranicza możliwości elastycznego prezentowania istoty rzeczy, w tym stworzenia odpowiedniej 
wyszukiwarki. Brak z góry narzuconej formy pozwoli, w razie zaistnienia takiej potrzeby, na modyfikowanie: narzędzi ułatwiających wyszukiwanie, 
odpowiednie katalogowanie decyzji m.in. z uwzględnieniem istotnych kryteriów przedmiotowych, a przede wszystkim umożliwienia łatwego 
wyszukiwania treści decyzji. Co pozwoli na zwiększanie świadomości przedsiębiorców oraz konsumentów w zakresie stwierdzanych naruszeń. 

185. 

186. 

Art. 2 
pkt 2 
noweli
zacji 
(zmiana 
Kpc) 
Art. 2 
noweli
zacji 
(zmiana 
Kpc) 

Należy rozważyć, czy w związku z uchyleniem działu IVb w tytule VII Kodeksu l Związek Banków 
postępowania cywilnego nie powinna zostać dokonana zmiana tytułu i Polskich 
dostosowanie przepisów w dziale IVa, skoro Sąd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów miałby rozpatrywać odwołania od decyzji Prezesa Urzędu 

uznających postanowienia umowne za niedozwolone. 

Propozycja wprowadzenia zmian do Kpc, zmierzających do uregulowania l Związek Banków 
sposobów eliminacji z obrotu prawnego postanowień uznanych przez Sąd Polskich 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne przy jednoczesnym 
zastąpieniu tych postanowień nowymi, pozwalającymi na wykonywanie 
umów w ramach istniejącego stanu prawnego. Związek Banków Polskich w 
ramach prac prowadzonych nad eliminacją z obrotu prawnego postanowień 
uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne i 

Do omówienia w toku komisji 
prawniczej z RCL 

Nie uwzględniono 
Obie koncepcje nie odpowiadają 

założeniom nowelizacji. 
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jednoczesnego zastąpienia tych postanowień nowymi, pozwalającymi na 
wykonywanie umów w ramach istniejącego stanu prawnego wypracował 
dwie koncepcje proponowanych rozwiązań, które pragnie poddać pod 
rozwagę w toku prac nad Projektem. 
1. Zgodnie z pierwszą z nich, zakłada się, że w świetle obowiązującego prawa i 
względów słuszności ukierunkowanych na ochronę interesów ich klientów, 
banki mają prawo usunąć z umowy, która nie jest formalnie nazywana 
wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 § 1 k.c., klauzulę odpowiadającą 

treścią i celem klauzuli wpisanej do rejestru klauzul abuzywnych 
prowadzonego prz~z Prezesa UOKiK bezpośrednio (a więc nie w drodze per 
analogiam) przy wykorzystaniu konstrukcji z art. 3841 k.c.. Powyższa 

koncepcja zakłada, że za wzorzec umowny należałoby uznać każde 

postanowienie umowy zawartej z konsumentem, które ma charakter 
powtarzalny, a do jego zmiany należy stosować tryb zmiany wzorca 
umownego określony wart. 3841 k.c .. Koncepcja ta umożliwia dostosowanie 
treści umów, których postanowienia zostały uznane za abuzywne, do 
zgodności z obowiązującymi przepisami bez konieczności zawierania 
aneksów w drodze pisemnej. Lokalizacja postanowienia umownego w tym 
założeniu z punktu widzenia zakwalifikowania go jako wzorca umownego w 
dokumencie formalnie nazywanym umową indywidualnie zawartą z 
konsumentem, a nie w dokumencie nazwanym formalnie regulaminem, 
ogólnymi warunkami umowy lub wzorem umowy jest prawnie obojętna. W 
konsekwencji, jeżeli dane postanowienie w treści umowy odpowiada klauzuli 
uznanej za abuzywną, a jednocześnie nie zostało indywidualnie uzgodnione z 
konsumentem (lecz wynika z zastosowanego przez przedsiębiorcę formularza 
- wzoru umowy), to ma ono charakter niedozwolonego postanowienia 
umownego i nie wiąże konsumenta. Przedsiębiorca ma zaś możliwość zmiany 
tego postanowienia (i usunięcia stanu posługiwania się wzorcem umownym 
zawierającym postanowienia uznane za niedozwolone) w trybie art. 3841 k.c. 
2. Drugą z propozycji jest przyjęcie rozwiązania idei odwrócenia negatywnych 
doświadczeń banków związanych z wysyłką aneksów poprzez zamianę 

dotychczasowego oczekiwania postawy czynnej klienta (podpisanie i 
odesłanie aneksu) w postać bierną (akceptacja nowych zapisów poprzez brak 
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odesłania aneksu). Proponowane rozwiązanie miałoby polegać na kierowaniu 
do klientów banków pisma, w którym bank wskazywałby, że nieodesłanie 
podpisanego aneksu w określonym terminie, na mocy art. 3841 Kodeksu 
cywilnego, będzie oznaczało akceptację aneksu do umowy. 
W ramach prac w Związku Banków Polskich sformułowane zostały legislacyjne 
propozycje rozwiązania problemu braku możliwości prawnych dostosowania 
zawartych umów do stanu zgodności z rejestrem postanowień uznanych za 
niedozwolone (abuzywne) zakładające wprowadzeniem zmian w ustawie z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), które 
zostały przedłożone w piśmie z dnia 4 grudnia 2014 r. do Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (propozycje zostały przesłane także do 
wiadomości UOKiK). 
W odniesieniu do koncepcji stosowania trybu zmiany wzorca umownego 
określonego w art. 3841 k.c. proponowano po art. 3854 dodanie art. 3855 w 

brzmieniu: Art. 3855
. W razie uznania postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone, kontrahent konsumenta może jednostronnie usunąć z umowy 
zawartej z konsumentem te postanowienia, które pod względem formy i treści 
odpowiadają niedozwolonym postanowieniom umownym, w celu zastąpienia 
niedozwolonego postanowienia umownego postanowieniem niemającym 

takiego charakteru. Przepis ort. 3841 stosuje się odpowiednio. 
W zakresie natomiast koncepcji następczego uzgodnienia postanowienia 
umownego uznanego za niedozwolone po art. 3854 postuluje się dodanie art. 
3855 w brzmieniu: Art. 3855

• § 1. W razie uznania postanowień wzorca umowy 
za niedozwolone, kontrahent konsumenta może zmienić umowę zawartą z 
konsumentem w celu zastąpienia niedozwolonego postanowienia umownego 
postanowieniem niemającym takiego charakteru. 
§ 2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, wiąże drugą stronę, jeżeli strona 
w terminie wyznaczonym nie sprzeciwiła się włączeniu zmiany do umowy. 
lub 

§ 2. Jeżeli strona w terminie wyznaczonym nie sprzeciwiła się włączeniu 
zmiany do umowy, poczytuje się po upływie tego terminu za jej przyjęcie. 
Niezależnie od powyższego, prace nad Projektem stanowią korzystny moment 
do rozważenia propozycji dokonania nowelizacji art. 3851 § 2 Kodeksu 
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187. art. 2 
pkt 2 
noweli
zacji 
(zmiana 
Kpc) 

cywilnego, poprzez nadanie mu brzmienia: 
§2 Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są 
związane umową w pozostałym zakresie, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu 
z niej nieuczciwych warunków. 
Przedmiotowa propozycja wychodzi naprzeciw sytuacji, w której 
postanowienie uznane za niedozwolone powoduje w istocie, że umowa nie 
może dalej obowiązywać. Stanowi zarazem wierne odzwierciedlenie art. 6 ust 
1 Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia S kwietnia 1993 r. w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U.UE.L.1993.95.29,) 
- art. 6 ust. 1 Dyrektywy: Państwa Członkowskie stanowią, że na mocy prawa 
krajowego nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców 
lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa 
w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe 
po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków. 
Propozycja wpisuje się również w wytyczoną przez Trybunał Sprawiedliwości 
linię postępowania: Art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że 
w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której 
umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem nie może dalej 
obowiązywać po wyłączeniu z niej nieuczciwego warunku, przepis ten nie 
sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, które pozwala sądowi krajowemu 
zaradzić skutkom nieważności tego warunku poprzez zastąpienie go 
przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym - wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. C-26/13, Lex nr 1460664. 
Wątpliwości budzi rozwiązanie polegające na likwidacji rejestru postanowień l PIKE 
wzorców umowy uznanych za niedozwolone (poprzez dokonywane w art. 2 
projektowanej ustawy uchylenie działu IVb w części pierwszej w księdze 

pierwszej w tytule VII KPC) bez wprowadzenia jakichkolwiek mechanizmów 
zastępczych. Problemy związane z jego funkcjonalnością niewątpliwie 

występują, na co wielokrotnie zwracała uwagę sama Izba, jednakże 

właściwym kierunkiem zmian wydaje się reforma rejestru. Ciekawe 
propozycje w tym zakresie przedstawione zostały w Projekcie nowelizacji 
Kodeksu postępowania cywilnego przedstawionym przez Ministra 

Por. pkt 1) i 2) 
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188. 

189. 

190. 

art. 2 
pkt 2 
projektu 

art. 2 
pkt 2 
projektu 

Art. 2 
pkt 2 
projektu 

Sprawiedliwości, przywoływanym w uzasadnieniu do Projektu, polegające 

m.in. na usprawnieniu sposobu wyszukiwania. 
Wyposażenie Prezesa UOKiK w kompetencje do orzekania w sprawie l Prokurator 
stosowania przez przedsiębiorców w umowach z konsumentami klauzul Generalny 
abuzywnych, a w konsekwencji uchylenie "w części pierwszej w księdze 

pierwszej w tytule VII działu IVb" ustawy- Kodeks postępowania cywilnego 
stanowiłoby de facto pozbawienie prawa do sądu, zarówno konsumenta, jak 
i przedsiębiorcy. Argument przedstawiony na poparcie projektowanych w 
tym zakresie rozwiązań - niezadawalająca skuteczność dotychczasowych 
procedur eliminacji niedozwolonych postanowień wzorców umownych - nie 
jest przekonywający, nawet ze względu na istotę i społeczno-gospodarcze 
znaczenie ochrony konsumentów na rynku usług finansowych. 

W związku z propozycją uchylenia art. 479(45) ustawy z dnia 17 listopada l Komisja Nadzoru 
1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. Finansowego 
zm.) powstaje wątpliwość dotycząca ratio legis zaproponowanego 
rozwiązania i wynikających z niego konsekwencji prawnych dotyczących 
prowadzenia albo zaniechania prowadzenia przez Prezesa UOKiK rejestru 
postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. 

Wykreślenie rejestru klauzul spowoduje ustanie podstawy prawnej dla l Konsumenci 
pozwów toczących się wobec banków w stosunku do umów zawierających (ponad 250 maili) 
klauzule wpisane do obecnego rejestru. Mając na uwadze, iż był to jeden z 
postulatów Związku Banków Polskich - proszę o wyjaśnienie roli tej organizacji 
przy tworzeniu tego projektu ustawy, oraz celu jaki chce osiągnąć Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumenta likwidując obecny rejestru klauzul, będący 
podstawą wielu wygranych przez klientów spraw sądowych. 

Nowy system abstrakcyjnej kontroli 
klauzul przewiduje możliwość 

wydania przez Prezesa UOKiK 
decyzji administracyjnej o uznaniu 
postanowienia wzorca umowy za 
niedozwolone i zakazującej jego 
wykorzystywania. Od decyzji 
Prezesa UOKiK przysługuje 

odwołanie do sądu (SOKiK)- art. 81 
ust. 1 ustawy. Ponadto, w gestii 
sądów cywilnych pozostanie 
kontrola incydentalna stosowania 
tych klauzul - to one będą nadal 
rozpatrywały powództwa 
konsumentów w tym zakresie. 

Por. pkt 1) i 2) 

Por. pkt l) 
Projekt nowelizacji wraz z 
uzasadnieniem i oceną skutków 
regulacji 14 kwietnia br. został 

skierowany do konsultacji 
publicznych, opiniowania i 
uzgodnień międzyresortowych, w 
tym do Związku Banków Polskich, 
jako jednej z wielu organizacji 
zainteresowanych sprawą. 
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191. Art. 2 
pkt 2 

Uwaga dotyczy podstaw prawnych funkcjonowania rejestru klauzul. 
Projekt ustawy jak i treść uzasadnienia wskazuje, iż intencją ustawodawcy jest 

projektu l pozostawienie funkcjonowania obecnego rejestru przez okres 10 lat. Jednak 
projekt ustawy uchyla podstawy prawne nadające UOKiK uprawnienie do 
prowadzenia obecnego rejestru. Mając na uwadze powyższe koniecznym jest 
wyraźnie określenie tego, że zarówno sam rejestr, ale także rozszerzona 
skuteczność wyroków w sprawie klauzul wpisanych do rejestru (art. 47943

) 

pozostają przez okres 10 lat. Wnioskujemy więc o wprowadzenie 
analogicznego terminu wygaśnięcia 10 lat do art. 2 ust. 2 projektowanej 
ustawy, ewentualnie odpowiednią zmianę redakcji art. 7 projektowanej 
ustawy. Zapis taki pozwoli uniknąć wątpliwości w interpretacji terminu 
wygaśnięcia obecnego rejestru i skutków prawnych związanych z 
zamieszczonymi tam wpisami. W przypadku nagłego wygaszenia obecnego 
rejestru albo istnienia wątpliwości prawnych co do mocy wiążącej i zakresu 
skuteczności klauzul wpisanych do obecnego rejestru, wszystkie te klauzule 
na nowo będą musiały być oceniane przez Prezesa UOKiK. Dodatkowo byłaby 
konieczność oddzielnej oceny tych klauzul i klauzul podobnych dla każdego 
przedsiębiorcy, ponieważ projektowany system nie przewiduje rozszerzonej 
skuteczności decyzji Prezesa UOKiK. Może się okazać, że zamiast kilku tysięcy 
wpisów nowy rejestr będzie zawierał kilkadziesiąt tysięcy wpisów. Problem 
organizacyjnym może być wydawania tych decyzji w czasie dającym realną 
szansę na rozwiązanie danego problemu. 

Przepisy przejściowe 
Podsumowanie: 

Stowarzyszenie 
Pro Futuris, 
konsumenci ( 21 
maili) 

Por. pkt l) i 2) 

l) Równoległe funkcjonowanie dwóch systemów abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umowy: sądowego i administracyjno-sądowego -

uwaga niezasadna. Projekt ustawy musi zapewnić aby sprawy o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone, w których wytoczono 

powództwo przed dniem wejścia w życie ustawy, toczyły się i zostały zakończone zgodnie z dotychczasowymi przepisami. To samo dotyczy skutków 

wpisania niedozwolonych postanowień wzorców umowy do rejestru, o którym mowa w art. 479 (45) kpc. W przeciwnym razie mielibyśmy do 

czynienia z sytuacją braku zapewnienia przez Państwo skutecznego systemu eliminowania niedozwolonych postanowień wzorców umowy w toku 

kontroli abstrakcyjnej. Dodatkowo należy wskazać, że brak jest instrumentów prawnych pozwalających na "transfer" spraw toczących się przed 

SOKiK do rozstrzygnięcia w postępowaniu prowadzonym przed Prezesem Urzędu. 

2) Stosowanie nie dłużej niż przez 10 lat przepisów dotychczasowych dotyczących spraw, w których postanowienia wzorców umów zostały wpisane do 
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rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone - uwaga niezasadna. Z uwagi na konieczność zapewnienia skutecznego systemu 

eliminowania niedozwolonych postanowień wzorców umowy w toku kontroli abstrakcyjnej niezbędne jest określenie okresu przejściowego, w 

trakcie którego do spraw nowych będą znajdowały zastosowanie nowe przepisy, natomiast do spraw zakończonych spisaniem klauzuli do rejestru

przepisy dotychczasowe. Okres 10 lat został określony mając na uwadze konieczność prawomocnego zakończenia spraw, w których wytoczono 

powództwo o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone oraz prawomocnego zakończenia spraw z odwołania przedsiębiorcy od 

decyzji Prezesa Urzędu wydanej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 uokik 

3) Wątpliwości co do dalszego funkcjonowania rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone - uwaga niezasadna. Projekt 

przewiduje podstawę prawną do funkcjonowania rejestru w okresie przejściowym 10 lat. 

4) Wprowadzenie zakazu wszczynania postępowania przez Prezesa UOKiK w stosunku do postanowienia umownego zawartego w danym wzorcu, 

. które jest przedmiotem postępowania sądowego- uwaga niezasad na. Brak jest ratio legis dla wprowadzenia takiego rozwiązania legislacyjnego. Po 

wejściu w życie przepisów ustawy Prezes Urzędu będzie podejmował postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za 

niedozwolone, uwzględniając sprawy toczące się aktualnie przed SOKiK, aby nie dublować rozstrzygnięć w tych sprawach. 

192. l Przepisy l Wejście w życie obu powyższych przepisów w brzmieniu zgodnym z !Izba Gospodarki 
przejś- proponowanym w projekcie ustawy doprowadzi do sytuacji, w której przez Elektronicznej 
ci owe 
(art. 6 i 
7) 

wiele lat po nowelizacji przepisów UOKiK funkcjonować będą równolegle 

obok siebie dwa systemy kontroli postanowień wzorców umów - system 

sądowy oraz administracyjno-sądowy. Należy przy tym zauważyć, że 

wprowadzenie systemu administracyjno-sądowego jest odpowiedzią na liczne 

nieprawidłowości funkcjonowania obecnego systemu sądowego. 

Niepożądane i nieracjonalne jest w związku z tym, utrzymywanie przez okres 

kolejnych 10 lat systemu funkcjonującego nieprawidłowo. Sprawy wszczęte a 

niezakończone pod rządami obecnie obowiązujących przepisów powinny po 

dniu wejścia w życie nowelizacji UOKiK być rozpatrywane zgodnie z nowymi 

przepisami, a zatem przez Prezesa Urzędu, o ile podmioty, które wniosły w 

tych sprawach pozwy do sądu ochrony konkurencji i konsumentów wyraziłyby 

Ad l) ad 2) 
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taką wolę. Art. 7 projektu ustawy powinien ulec modyfikacji. Czas 

obowiązywania dotychczasowych przepisów powinien być ograniczony 

konkretnym terminem. Określenie "nie dłużej jednak niż przez 10 lat od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy" jest niezrozumiałe, będzie wywoływać 
sprzeczne interpretacje, a zatem nie służy pewności obrotu. 

193. l Przepisy J Sposób określenia spraw jest nieprecyzyjny. Czy chodzi o sprawy dotyczące l Związek Banków 
przejś- wpisanej klauzuli i odwołania od decyzji? Czy chodzi o sprawy, w których Polskich 
ciowe 
(art. 7) 

nałożono karę za stosowanie klauzuli tożsamej z wpisaną do rejestru? 

Wymaga doprecyzowania. Dodatkowo, z jakich przyczyn termin oznaczono na 

aż 10 lat? Co stoi za utrzymywaniem dualizmu postępowań w tak długim 

okresie? Warto też odpowiedzieć na pytanie co stanie się z decyzjami UOKiK 

wydanymi w oparciu o dotychczasowe przepisy i zaskarżone do SOKiK i dalej 

w trybie instancji sądowych, jeśli w tym okresie nie zapadnie ostateczne 
rozstrzygnięcie. 

Ad 1) 2) 

194. l Przepisy l Proszę o jednoznaczne skorygowanie zapisów dotyczących czasu trwania l Konsument l Ad 3} 

195. 

przejś

ciowe 
(art. 7) 

l Przepisy 
przejś-

ci owe 

(zachowania) rejestru w obecnym kształcie - z treści uzasadnienia wynika, że 

intencją jest pozostawienie funkcjonowania obecnego rejestru przez okres 10 

lat. Zgodnie z zapisem Art. 2. ust. 2 uchylone zostają podstawy prawne 

nadające UOKiK uprawnienie do prowadzenia obecnego rejestru. Jest to 

istotne z punktu widzenia konsumentów i toczonych obecnie postępowań. W 

przypadku nagłego wygaszenia obecnego rejestru albo istnienia wątpliwości 

prawnych co do mocy wiążącej i zakresu skuteczności klauzul wpisanych do 
obecnego rejestru, wszystkie te klauzule na nowo będą musiałby być 

oceniane przez Prezesa UOKiK. 

Należałoby uregulować zakaz wszczynania postępowania przez Prezesa UOKiK l Polska Izba l Ad 4} 
w stosunku do postanowienia umownego zawartego w danym wzorcu, które 

jest przedmiotem postępowania sądowego. 

Informatyki i 
telekomunikacji 

--
196. l Przepisy 

przejści 

Wydaje się, że nowe przepisy o kontroli wzorców umów znajdą zastosowanie l Konfederacja 
do wzorców umów, które były stosowane przed wejściem nowelizacji w życie, Lewiatan l Kwe~:i~ tę regulują przepisy 

przejSCIOWe. 

109 



197. 

198. 

owe 1 lecz nie wytoczono w odniesieniu do nich powództwa ani nie zostały wpisane 

art. 7 
projektu 

art. 7 
projektu 

do dotychczasowego rejestru. Przepis przejściowy powinien zatem wyłączać 
stosowanie przepisu o wydłużonym do 3 lat okresie przedawnienia, jeżeli 
przedsiębiorca zaniechał stosowania niedozwolonych postanowień przed 
wejściem nowelizacji w życie. 
Nie jest także jasne, w jaki sposób należy interpretować przewidziany w art. 7 Związek 

Ustawy przepis przejściowy. Przewidziano w nim, że do spraw, w których Pracodawców 
postanowienia wzorców umów zostały wpisane do rejestru postanowień Branży 

wzorców umów uznanych za niedozwolone stosuje się przepisy Internetowej lAB 
dotychczasowe, nie dłużej niż przez 10 lat od wejścia w życie Ustawy. Przepis Polska 
ten rodzi szereg pytań, m.in.: Czy przepis ten należy rozumieć w ten sposób, 
że w okresie 10 lat w dalszym ciągu funkcjonował będzie w obtocie prawnym 
rejestr, o którym mowa w art. 47945 k.p.c. - mimo uchylenia przepisów, na 
podstawie których został utworzony? Czy orzeczenia, które zostały do niego 
wpisane będą w tym okresie wywoływały takie skutki, jak dotychczas (tj. w 
dalszym ciągu istnieć będą niejasności, czy orzeczenie dotyczy wyłącznie 
przedsiębiorcy, w stosunku do którego orzeczenie zapadło, czy też wszystkich 
przedsiębiorców stosujących to postanowienie)? Wydaje się, że regulacja 
przejściowa w obecnym kształcie prowadzić będzie do utrzymania istniejącego 
obecnie stanu niepewności prawnej przez okres kolejnych 10 lat. Dlatego też 
należy postulować doprecyzowanie przedmiotowej regulacji, m.in. poprzez 
wskazanie, jakiego rodzaju skutki i wobec kogo będzie ona powodowała. 
Wskazane wydaje się również istotne zawężenie ww. okresu. 

Sprzeciw budzi utrzymanie skutków dotychczasowej budzącej kontrowersje l Konfederacja 
regulacji i praktyki orzeczniczej w sprawach abstrakcyjnej kontroli klauzul Lewiatan 
abuzywnych przez bardzo długi, dziesięcioletni okres. Zważywszy na liczbę 

klauzul wpisanych do obecnego rejestru oraz niejednoznaczne stanowisko 
judykatury i doktryny odnośnie do rozszerzonej prawomocności zapadłych 
wyroków: liczba spraw rozpoznawanych na podstawie przepisów 
dotychczasowych może być znaczna; pozostaje niepewność co do stosowania 
przez Prezesa UOKiK nowego bądź dotychczasowego wzorca abuzywności w 
przypadkach klauzul o brzmieniu tożsamym z brzmieniem wpisanym do 
rejestru, lecz stosowanych przez innego przedsiębiorcę, niż będący stroną 

Ad l) 2) 

Ad l) 2) 
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postępowania sądowego, które doprowadziło do wpisania tej klauzuli do 
rejestru. 

199. art. 7 Poważne wątpliwości wzbudza utrzymanie skutków dotychczasowej i SPK Ad l) 2) 
projektu krytykowanej regulacji w sprawach abstrakcyjnej kontroli klauzul abuzywnych 

przez niezasadnie długi, aż dziesięcioletni okres. Postulujemy skrócenie tego 
okresu co najmniej o połowę. 

200. art. 7 Istnieje potrzeba doprecyzowania przepisu. Proponowane brzmienie przepisu Polska Izba Ad l) 2) 
projektu może bowiem sugerować, iż okres, o którym w nim mowa, może być krótszy. Komunikacji 

Jeżeli takie rozwiązanie było intencją Projektodawcy, to rodzi ono pytanie w Elektronicznej 
jakich okolicznościach okres ten będzie mógł zostać skrócony. Brak uściślenia 
projektowanego art. 7 może stać się źródłem niepewności stanu prawnego w 
omawianym zakresie. 

201. art. 7 Te same wątpliwości KNF co do art. 2 pkt 2: Komisja Nadzoru Ad l) 2) 
projektu 

W związku z propozycją uchylenia art. 479(45) ustawy z dnia 17 litopada 1964 
Finansowego 

r.- Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) 
powstaje wątpliwość dotycząca ratio legis zaproponowanego rozwiązania i 
wynikających z niego konsekwencji prawnych dotyczących prowadzenia albo 
zaniechania prowadzenia przez Prezesa UOKiK rejestru postanowień wzorców 
umowy uznanych za niedozwolone. 

Vacatio legis 
Podsumowanie: 

l) Propozycja wydłużenia vacatio legis do 12 miesięcy - obecnie zaproponowany termin wejscia w życie projektowanej ustawy jest dostatecznie 

długi. Należy zauważyć, że proponowane w ustawie zmiany nie modyfikują w zasadniczy sposób zasad prowadzenia działalności gospodarczej w 

Polsce, nie powinny również powodować radykalnych zmian w ofercie przedsiębiorców kierowanej do konsumentów. 

202. art. 9 Zaproponowany okres vacatio legis jest stanowczo za krótki. Należy bowiem Związek Firm Por. pkt 1 
projektu mieć na uwadze fakt, iż projektowana nowelizacja zmienia w sposób Pożyczkowych 

diametralny zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, co 
będzie się wiązało nie tylko z koniecznością zapoznania się z zakresem nowych 
uprawnień Prezesa UOKiK czy też aktualizacją wzorców umownych, lecz - w 
niektórych przypadkach - z wprowadzeniem radykalnych zmian w ofercie. 
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203. l art. 9 
projektu 

Dokonanie tych zmian wymagać będzie w niektórych przypadkach całkowitej 
zmiany oferty, a niekiedy wręcz wycofania się z polskiego rynku. 
Tu pojawia się również pytanie, czy projektodawca przewidział jaka będzie 
skala odpływu kapitału z Polskiej gospodarki, w wyniku implementacji 
propozycji zawartych w Projekcie? O ile jednak decyzja o wycofaniu się z 
polskiego rynku mogłaby być podjęta i zrealizowana w ciągu postulowanego, 
sześciomiesięcznego okresu, o tyle dokonanie radykalnych zmian w ofercie 
oraz ich konsultacja - tak by nie budziły wątpliwości i zastrzeżeń Prezesa 
UOKiK- uzasadnia zastosowanie dwunastomiesięcznego okresu vacatio legis. 
Ei miesięczne vacatio legis. Sugerowane byłoby rozważenie dłuższego okresu l Związek Banków 
vacatio legis z uwagi na wagę materii w nim uregulowanej tj. wydłużenie go z Polskich 

~rt.9 obecnie przewidywanych 6 miesięcy do 12 miesięcy. 

Projektowany przepis określa okres termin wejścia w życie projektowanych l Pracodawcy RP 
zmian wynoszący 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy. Z uwagi na dalekosiężny 

205. 

projektu 
wpływ projektowanych zmian na sytuację przedsiębiorców oraz konieczność 
dostosowania prowadzonej działalności do zmienionych wymogów, 
postulujemy wydłużenie vacatio legis co najmniej do 12 miesięcy. 

art. 9 l Związek ma zastrzeżenia co do przepisów przejściowych nowej ustawy. Tak Związek Firm 
projektu radykalne zmiany w porównaniu do obecnego stanu rzeczy wymaga dłuższego Doradztwa 

vacatio legis, a przede wszystkim przepisy powinny mieć zastosowanie do Finansowego 
umów konsumenckich zawartych po wejściu w życie nowelizacji u.o.k.i.k. 
Skoro wydłuża się okres przedawnienia i Prezes Urzędu uzyska kompetencje 
do kontroli umów zawartych z konsumentami, a przedsiębiorców ma 
obowiązywać projektowany art. 23a u.o.k.i.k., logicznym byłoby przyjęcie 

zasady, iż nowe regulacje dotyczą wszelkich umów zawartych po dniu wejścia 
w życie ustawy (lub faktu oferowania możliwości zawarcia umowy mając na 
względzie projektowany pkt 4) w ust. 2 art. 24 u.o.k.i.k.). 
W Projekcie nie wyjaśniono, czy postulowane zmiany miałyby obowiązywać 
od dnia wejścia w życie projektowanych przepisów, czy też - wbrew zasadzie 
lex retro non agit - obowiązywałyby również wstecz - co budzi głęboki 

niepokój adresatów zmian i radykalnie zwiększa poziom niepewności prawnej. 
Wydźwięk Uzasadnienia pozwala twierdzić, iż intencją projektodawcy jest 
przyznanie kompetencji do stosowana nowego prawa również w przypadku, 

Por. pkt 1 

Por. pkt 1 

Por. pkt 1 i uwagi do przepisów 
przejściowych 
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gdy jego naruszenie miało miejsce przed wejściem w życie nowelizacji. 
Z tego też względu - oraz mając na uwadze charakter nowych uprawnień 
Prezesa UOKiK, których przyznanie postuluje się w Projekcie - należy 

podnieść, iż art. 4 par. l Kodeksu karnego stanowi "Jeżeli w czasie orzekania 
obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się 
ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, 
jeżeli jest względniejsza dla sprawcy". Zasada ta per analogiom powinna 
zostać zastosowana w nowelizacji prawa gospodarczego, zwłaszcza w 
przypadku, kiedy penaliwje nowy katalog działań w obrocie gospodarczym. 
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