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Warszawa, 30 listopada 2016 r.    

Opinia do ustawy o  przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 

kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 

(druk nr 348) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest, w myśl uzasadnienia, „wyeliminowanie z łańcucha dostaw 

surowców rolnych i żywności stosowania nieuczciwych praktyk handlowych”. 

W ocenie projektodawców „stosowanie nieuczciwych praktyk względem dostawcy 

produktów rolnych i spożywczych może wiązać się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

żywności”. Dla prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności niezbędne jest 

zachowanie dobrych relacji między wszystkimi jego ogniwami.  

Wprawdzie na gruncie obowiązującego prawa dostawcy mają możliwość ochrony 

swoich interesów ekonomicznych za pomocą środków przewidzianych m.in. ustawą z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawą z dnia 2 lipca 2004  r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji oraz ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych, niemniej w praktyce środki te nie są powszechnie wykorzystywane. Wynika to 

m.in. z tego, że przysługujące dostawcom roszczenia mają charakter prywatnoprawny i mogą 

być dochodzone wyłącznie na drodze postępowania sądowego (konieczność ponoszenia 

kosztów procesu; długotrwałość procesów sądowych). Dostawcy obawiają się również 

skutków wytoczenia powództwa przeciwko nabywcy (niejednokrotnie wielkiej sieci 

handlowej). 

Problematyka związana z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu łańcucha 

żywnościowego została podjęta również przez instytucje Unii Europejskiej. Komisja 
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Europejska powołała Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania 

Łańcucha Dostaw Żywności.  

Opiniowana ustawa określa zasady przeciwdziałania, w celu ochrony interesu 

publicznego, praktykom polegającym na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi 

kontraktowej przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych 

produktów, jeżeli to wykorzystanie wywołuje lub może wywołać skutki na terytorium Polski.  

Reżimem ustawy objęte zostaną umowy nabycia produktów rolnych lub spożywczych 

zawierane między nabywcami produktów i ich dostawcami, jeżeli: 

1) łączna wartość obrotów między nimi w roku wszczęcia postępowania w sprawie praktyk 

nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową lub w którymkolwiek z 2 lat 

poprzedzających rok wszczęcia postępowania przekroczy 50 000 zł oraz 

2) obrót nabywcy albo dostawcy, który stosował praktykę polegającą na nieuczciwym 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, a w przypadku gdy należy on do grupy 

kapitałowej, obrót tej grupy, w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania 

w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową przekroczy 

100 000 000 zł.  

Z reżimu ustawy wyłączono dostawy bezpośrednie. 

Ustawa zakazuje nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy 

względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, 

przewagą kontraktową jest sytuacja nabywcy względem dostawcy, w której dla dostawcy nie 

istnieją wystarczające i faktyczne możliwości zbycia produktów rolnych lub spożywczych do 

innych nabywców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na 

korzyść nabywcy, albo dostawcy względem nabywcy, w której dla nabywcy nie istnieją 

wystarczające i faktyczne możliwości nabycia produktów rolnych lub spożywczych 

od innych dostawców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na 

korzyść dostawcy. Wykorzystywanie przewagi kontraktowej uznane będzie za nieuczciwe, 

jeżeli będzie ono sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz zagrażało istotnemu interesowi 

drugiej strony. W art. 7 ust. 3 sformułowano  przykładowy katalog działań, które będą 

uznawane za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. 
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Organem właściwym w sprawach praktyk polegających na nieuczciwym 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej będzie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem Urzędu”). 

Zawiadomienie dotyczące stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę 

kontraktową będzie mógł zgłosić Prezesowi Urzędu każdy przedsiębiorca, który podejrzewa 

stosowanie takich praktyk wobec siebie. Postępowanie wszczynane będzie z urzędu (ochrona 

zgłaszającego przed identyfikacją). 

Przewidziane ustawą przepisy proceduralne, co do zasady, powielają rozwiązania 

zawarte w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Prezes Urzędu uzyska kompetencje do wydawania decyzji, w tym decyzji 

zobowiązującej (art. 27). 

Rozwiązania dotyczące decyzji zobowiązującej są wzorowane na art. 12 i art. 28 ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów. Nałożenie na przedsiębiorcę zobowiązania ma 

skutkować zakończeniem naruszania zakazu nieuczciwego wykorzystania przewagi 

kontraktowej lub usunięciem skutków takiego naruszenia. Wydanie takiej decyzji będzie 

miało charakter uznaniowy. 

Prezes Urzędu będzie mógł (decyzją) nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną, jeżeli 

ten – choćby nieumyślnie – dopuści się naruszenia zakazu nieuczciwego wykorzystania 

przewagi kontraktowej. Przewidziano również kary za utrudnianie prowadzenia postępowania 

oraz niewykonywanie decyzji nakładającej karę. W art. 37 określono przesłanki miarkowania 

wysokości kary wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na obniżenie lub 

podwyższenie jej wymiaru. Przepisy dotyczące kar pieniężnych są, co do zasady, analogiczne 

do przewidzianych ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Konsekwencją uchwalenia regulacji dotyczących przeciwdziałania nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej jest zmiana ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego. 

Istotą zmian dokonywanych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku 

Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych jest umożliwienie nakładania kar 

pieniężnych za nabywanie produktów rolnych bez zawarcia pisemnej umowy, o której mowa 

w art. 38q ust. 1 tej ustawy, oraz nabywanie takich produktów na podstawie umowy 

niespełniającej warunków określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
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(UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków 

produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr  922/72, (EWG) 

nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. Do ustawy dodano także regulacje 

umożliwiające Agencji Rynku Rolnego, działającej przez dyrektorów oddziałów terenowych 

Agencji, przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie spełnienia obowiązku 

zawierania umów, o których mowa w art. 38q ust. 1. Ponadto rozszerzono zakres 

fakultatywnej delegacji określonej w art. 38q ust. 4. Minister właściwy do spraw rynków 

rolnych będzie mógł określić w rozporządzeniu minimalny okres od zawarcia umowy, 

o której mowa w art. 38q ust. 1, do realizacji dostawy. Rozwiązania te mają na celu poprawę 

funkcjonowania rynku produktów rolnych w relacjach producent rolny – nabywca. 

Wprowadzenie wyżej wskazanych sankcji stanowić ma uzupełnienie systemu kar pieniężnych 

za stosowanie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową oraz wzmocnić 

pewność obrotu produktami rolnymi. 

Ustawodawca uchyla również ust. 3 w art. 1 ustawy o Agencji Rynku Rolnego 

i organizacji niektórych rynków rolnych, na podstawie którego minister właściwy do spraw 

rynków rolnych był obowiązany ogłosić, w drodze obwieszczenia, wykaz przepisów Unii 

Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), objętych ustawą.  

W ustawie nie przewidziano przepisów epizodycznych, przejściowych 

i dostosowujących. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisów zmieniających ustawę o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków 

rolnych, które wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym. Marszałek Sejmu skierował projekt do Komisji Gospodarki 

i Rozwoju oraz Komisji Rozwoju Wsi. Komisje po jego rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 

3 listopada 2016 r., wniosły o uchwalenie projektu w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu. 

Podczas II czytania do projektu zgłoszono 27 poprawek. Żadna z nich nie uzyskała akceptacji 

Sejmu. 

W trakcie prac nad ustawą w Sejmie m.in.: 

1) uściślono definicje pojęć „dostawca” i „nabywca”; 
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2) dokonano zmian w zakresie art. 38q ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 

niektórych rynków rolnych (dodano nowy ustęp, określający organ właściwy 

do przeprowadzania czynności sprawdzających spełnienie obowiązku zawierania umów, 

o których mowa w jego ust. 1, oraz rozszerzono zakres delegacji ustawowej zawartej 

w jego ust. 4 – art. 41 pkt 3 opiniowanej ustawy); 

3) wskazano precyzyjnie, wysokość kary pieniężnej, której będzie podlegał nabywca 

produktów rolnych na podstawie art. 40i ust. 1 dodawanego do ustawy o Agencji Rynku 

Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (kara pieniężna będzie wynosiła 10% 

zapłaty, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy); 

4) dokonano zmiany polegającej na dodaniu do ustawy o Agencji Rynku Rolnego 

i organizacji niektórych rynków rolnych przepisu wskazującego, iż na obowiązek 

zapłaty i wysokość wymierzonej kary, o której mowa w dodawanym art. 40i ust. 1, nie 

mają wpływu czynności zmniejszające wartości umowy, w szczególności obniżenie 

ceny z tytułu wad produktów, odstąpienie od umowy, wystawienie faktury korygującej; 

5) skrócono z 6 miesięcy do 30 dni okres vacatio legis przepisów zmieniających ustawę 

o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 i art. 2 – w związku z tym, iż ustawodawca konsekwentnie posługuje się 

sformułowaniem „praktyka nieuczciwie wykorzystująca przewagę kontraktową”, a nie 

określeniem „praktyka polegająca na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi 

kontraktowej”, uwzględniając, iż Prezes Urzędu będzie prowadził postępowanie 

w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, a nie 

postępowanie w sprawie praktyk polegających na nieuczciwym wykorzystywaniu 

przewagi kontraktowej (rozdział 3), oraz mając na względzie § 10 Zasad techniki 

prawodawczej (zwanych dalej „ZTP”) (nakaz zachowania konsekwencji 

terminologicznej), proponuje się przyjęcie niżej zaproponowanych poprawek 

terminologicznych. 

Propozycja poprawek: 

w art. 1 wyrazy „polegającym na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej” 

zastępuje się wyrazami „nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową”; 
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w art. 2: 

a) w pkt 1 wyrazy „polegających na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej” 

zastępuje się wyrazami „nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową”, 

b) w pkt 2 wyrazy „polegającą na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej” 

zastępuje się wyrazami „nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową”; 

 

2) art. 2 wprowadzenie do wyliczenia – zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dostawą bezpośrednią jest 

działalność, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 852/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych. Mając na względzie § 157 ZTP, który zakazuje odsyłania do przepisów, 

które zawierają odesłania, należałoby rozważyć odesłanie w art. 2 we wprowadzeniu do 

wyliczenia bezpośrednio do rozporządzenia nr 852/2004. Zaproponowana niżej 

poprawka zapewnia również poprawność odesłania w świetle § 156 ZTP. 

Propozycja poprawki:  

w art. 2 we wprowadzaniu do wyliczenia wyrazy „przepisów o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia” zastępuje się wyrazami „art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 852/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.)”; 

 

3) art. 3 pkt 2 lit. a – przepis ten stanowi, że przepisów ustawy nie będzie się stosowało, 

w przypadku gdy dostawca będący członkiem grupy producentów rolnych sprzedaje 

produkty rolne lub spożywcze do grupy producentów rolnych, której jest członkiem. 

W związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, co należy rozumieć przez sprzedaż 

produktów do grupy producentów rolnych. Może to być interpretowane jako sprzedaż 

w ramach grupy, tj. innym członkom grupy albo jak sprzedaż grupie będącej 

przedsiębiorcą (osobą prawną). Mając na względzie, iż przepis określający wyłączenia 

z reżimu ustawy musi być precyzyjny, tak by w przyszłości nie budził żadnych 

wątpliwości interpretacyjnych, należałoby uściślić, że przepisów ustawy nie stosuje się, 

jeżeli stronami umowy sprzedaży są członkowie tej samej grupy produkcyjnej albo 

jeżeli nabywcą jest grupa producentów rolnych. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 2 w lit. a wyraz „do” zastępuje się wyrazami „innym członkom”; 

albo 

w art. 3 w pkt 2 w lit. a wyrazy „do grupy” zastępuje się wyrazem „grupie”; 

 

4) art. 4 – mając na względzie fakt, że opiniowana ustawa nie wyłącza możliwości 

stosowania w relacjach nabywca – dostawca innych przepisów dotyczących ochrony 

przed nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej, oczywiste jest, iż 

przepisy te będzie można stosować, bez względu na to czy ustawodawca to w art. 4 

potwierdzi czy też nie. Przepis art. 4 nie ma żadnej wartości normatywnej (może być on 

uznany jedynie za niepełną informację) i w związku z tym jest zbędny (§ 11 ZTP).  

Propozycja poprawki: 

skreśla się art. 4; 

 

5) art. 7 ust. 2 – propozycja poprawki językowej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 7 w ust. 2 wyrazy „zagraża lub narusza istotny interes drugiej strony” zastępuje się 

wyrazami „zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes”; 

 

6) art. 10 ust. 4 – zgodnie z „Dobrymi praktykami legislacyjnymi” przy formułowaniu 

przepisów o charakterze obligatoryjnym należy unikać czasownika modalnego 

„powinien”. Wyraz „powinien” jest funktorem normotwórczym i w języku prawnym 

wyraża obowiązek. Zgodnie z zasadami prawa i logiki czasownik (modalny) „powinien” 

zawarty w aktach normatywnych oznacza „musi”. Niemniej w języku potocznym bywa 

on interpretowany jako „może”. Stąd też, mając na względzie wyeliminowanie 

ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, dobrą praktykę legislacyjną, orzecznictwo 
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oraz poglądy doktryny dotyczące formułowania przepisów o charakterze 

obligatoryjnym, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanych poprawek. Analogiczna 

uwaga odnosi do art. 14 ust. 2 i art. 25. Warto przy tym zwrócić uwagę na sposób 

uregulowania art. 11 ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia i zestawić go 

z wprowadzeniem do wyliczenia w art. 14 ust. 2. 

Propozycja poprawek: 

w art. 10 w ust. 4 wyrazy „nie powinno trwać” zastępuje się wyrazami „trwa nie”; 

w art. 14 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „powinno zawierać” zastępuje się 

wyrazem „zawiera”; 

w art. 25 wyrazy „powinno być zakończone” zastępuje się wyrazami „kończy się”; 

 

7) art. 16 ust. 3 – przepis ten stanowi, że do upoważnień do przeprowadzania kontroli lub 

do udziału w kontroli stosowało się będzie wprost art. 105a ust. 3–7 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów. W związku z tym, że przepisy, do których następuje 

odesłanie, dotyczą kontroli przeprowadzanej na podstawie art. 105a ust. 1 ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z postępowaniami prowadzonymi na 

podstawie tej ustawy, a nie wszystkimi postępowaniami przed Prezesem Urzędu, wydaje 

się, iż analizowany art. 16 ust. 3 powinien stanowić o odpowiednim stosowaniu 

przepisów, a nie ich stosowaniu wprost. Analogiczna uwaga odnosi się do art. 17 ust. 4 

i art. 20 opiniowanej ustawy. Warto przy tym zauważyć, że art. 105a ust. 5 ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów odsyła do ust. 1 tego artykułu, zawężając de 

facto zakres jego stosowania do kontroli w związku z postępowaniami prowadzonymi 

na podstawie wskazanej ustawy. Podobnie rzecz ma się w przypadku art. 105g ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Propozycja poprawki: 

w art. 16 w ust. 3, w art. 17 w ust. 4 i w art. 20 po wyrazach „stosuje się” dodaje się wyraz 

„odpowiednio”; 
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8) art. 27 ust. 2 – zestawiając ust. 1 i 2 w art. 27 można dojść do wniosku, że treść ust. 2 

mieści się w ust. 1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 strona postępowania może zobowiązać się do 

podjęcia lub zaniechania działań w celu zakończenia naruszenia lub usunięcia jego 

skutków. Mając na względzie, że w przepisie tym użyto spójnika alternatywy łącznej 

„lub”, przepis ten będzie mógł być podstawą zobowiązania się strony do: 

a) zakończenia naruszenia i usunięcia jego skutków, 

b) zakończenia naruszenia, 

c) usunięcia skutków naruszenia. 

  Każdy z wymienionych wariantów będzie dopuszczalny. Przepis art. 27 ust. 2 powtarza 

więc de facto to co wynika z ust. 1 tego artykułu w wariancie wskazanym w lit. c. 

W myśl tego przepisu będzie bowiem możliwe zobowiązanie się strony wyłącznie do 

usunięcia skutków naruszenia. Mając powyższe na względzie warto rozważyć skreślenie 

ust. 2 w art. 27. 

   Jeżeli art. 27 ust. 2 zostanie uznany za konieczny, warto byłoby rozważyć 

zamieszczenie tego przepisu jako ostatniej jednostki redakcyjnej w art. 27 oraz korektę 

przewidzianego w nim odesłania, tak aby było jednoznaczne że w przypadku, o którym 

mowa w tym przepisie odpowiednio stosuje się nie tylko art. 27 ust. 1, ale również jego 

ust. 3–7. 

Propozycja poprawki: 

w art. 27: 

a) skreśla się ust. 2, 

b) w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „ust. 1–3” zastępuje się wyrazami „ust. 1 i 2”; 

 

albo 

w art. 27: 

a) skreśla się ust. 2, 

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. W przypadku gdy strona postępowania zaprzestała naruszania zakazu, o którym 

mowa w art. 6, i zobowiąże się do usunięcia skutków tego naruszenia przepisy ust. 1–6 

stosuje się odpowiednio.”; 

 



– 10 – 

9) art. 27 ust. 4 – abstrahując od rozważań dotyczących zasadności i poprawności 

posługiwania się przez prawodawcę techniką tzw. „zastrzeżeń”, należy stwierdzić, 

iż w art. 27 ust. 6 nie sformułowano wyjątku ani uszczegółowienia ust. 4 tego artykułu. 

W związku z tym „zastrzeżenie” ust. 6 w art. 27 ust. 4 jest bezzasadne (nie zachodzi 

potrzeba określania relacji między przepisami) i dlatego proponuje się je skreślić. 

   Być może jednak wolą ustawodawcy było, aby analizowany przepis odsyłał do 

ust. 7 w art. 27, który może być uznany za wyjątek od ust. 4 tego artykułu. W takim 

przypadku należałoby dokonać korekty odesłania. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 27 w ust. 4 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 6”; 

albo 

w art. 27 w ust. 4 wyrazy „ust. 6” zastępuje się wyrazami „ust. 7”; 

 

10) art. 41 pkt 4, art. 40i ust. 2 – w związku z tym, że w art. 40i ust. 1 i 2 posłużono się – jak 

się wydaje – rzeczownikiem „zapłata” w różnych znaczeniach, może budzić 

wątpliwości, co ustawodawca miał na myśli mówiąc o zapłacie w drugim z przepisów. 

Czy przepis ten mówi o zapłacie za nabyte produkty, czy zapłacie kary. Zapewne wolą 

ustawodawcy było, aby przepis odnosił się do obowiązku uiszczenia kary. 

    Ponadto można mieć wątpliwość, czy odstąpienie od umowy może być uznane 

za czynność mającą na celu zmniejszenie wartości umowy. Odstąpienie od umowy nie 

zmniejsza jej wartości, ale ją unicestwia (umowa ta będzie uważana za niezawartą). 

Następstwem odstąpienia od umowy jest konieczność zwrotu przez strony tego, co sobie 

wzajemnie świadczyły. Zapewne intencją ustawodawcy było, aby odstąpienie od 

umowy nie miało wpływu na wymiar kary i obowiązek jej uiszczenia. Innymi słowy, 

aby ukarany musiał uiścić karę w wysokości wynikającej z pierwotnie zawartej umowy, 

pomimo tego, że umowy takiej już nie ma. 

    Pojawia się również wątpliwość, czy rzeczywiście w każdym przypadku, fakt 

zmniejszenia wartości umowy nie powinien mieć wpływu na wysokość wymierzonej 
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kary. Można sobie wyobrazić sytuację, w której wartość umowy określona zostanie 

w sposób oczywiście błędny (a błąd będzie niezamierzony) i jej „urealnienie” będzie 

wymagało dokonania stosownej korekty. 

 Propozycja poprawki: 

w art. 41 w pkt 4, w art. 40i ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nie mają wpływu na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej i jej wysokość 

odstąpienie od umowy oraz czynności mające na celu zmniejszenie wartości umowy, 

w szczególności obniżenie ceny z tytułu wad produktów i wystawienie faktury 

korygującej.”. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


