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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  

 

o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 892) 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2018 r. poz. 419) 

[Art. 11. 

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby 

nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku 

pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że 

umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się wobec tego, kto od nieuprawnionego nabył, w dobrej wierze, 

na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia 

za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy. 

4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.] 

 

<Art. 11. 

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie 

cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 
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elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 

informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 

korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

3. Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn 

nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do 

korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego 

dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, 

substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających 

wnioskowanie o ich treści. 

4. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody 

uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i narusza 

obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynikający z ustawy, 

czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy zostało dokonane przez osobę, która 

pozyskała te informacje, dokonując czynu nieuczciwej konkurencji. 

5. Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie, informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji także wówczas, gdy w chwili 

ich ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania osoba wiedziała lub przy zachowaniu 

należytej staranności mogła wiedzieć, że informacje zostały pozyskane bezpośrednio 

lub pośrednio od tego, kto wykorzystał lub ujawnił je w okolicznościach określonych 

w ust. 4. 

6. Wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa polegające na 

produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także przywozie, wywozie i 

przechowywaniu w tych celach towarów stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

osoba dokonująca wskazanej czynności wiedziała lub przy zachowaniu należytej 

staranności mogła wiedzieć o tym, że właściwości towarów, w tym estetyczne lub 

funkcjonalne, proces ich wytwarzania lub zbywania zostały w znacznym stopniu 

ukształtowane w następstwie czynu określonego w ust. 1, dokonanego w 

okolicznościach określonych w ust. 4. 

7. Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli nastąpiło w wyniku niezależnego odkrycia lub 
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wytworzenia albo obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu 

dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która 

pozyskała informacje i której uprawnienie do pozyskania informacji nie było 

ograniczone w chwili ich pozyskania. 

8. Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, gdy nastąpiło w celu 

ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze 

swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania 

z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego, lub gdy ujawnienie 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli 

pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów 

prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.> 

 

Art. 18. 

1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został 

zagrożony lub naruszony, może żądać: 

1)   zaniechania niedozwolonych działań; 

2)   usunięcia skutków niedozwolonych działań; 

3)   złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w 

odpowiedniej formie; 

4)   naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; 

5)   wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych; 

6)   zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze 

wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn 

nieuczciwej konkurencji był zawiniony. 

1a. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania do czynów nieuczciwej konkurencji 

stanowiących naruszenie prawa konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 

2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa 

konkurencji (Dz. U. poz. 1132), do których stosuje się przepisy wymienionej ustawy. 

2. Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, 

materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z 
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popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich 

zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania. 

<3. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu 

tajemnicy przedsiębiorstwa sąd, na wniosek uprawnionego, może zobowiązać 

pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści 

wyroku, w oznaczony sposób i w oznaczonym zakresie, jeżeli jest to uzasadnione ze 

względu na okoliczności dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności 

sposób dokonania czynu, wartość informacji, których dotyczył czyn, skutek czynu 

oraz prawdopodobieństwo dokonania czynu nieuczciwej konkurencji w przyszłości, 

a w przypadku, jeżeli pozwanym jest osoba fizyczna – jeżeli dodatkowo nie 

sprzeciwia się temu uzasadniony interes pozwanego, w szczególności wzgląd na 

ochronę jego dóbr osobistych. Sposób i zakres podania do publicznej wiadomości 

informacji o wyroku albo treści wyroku nie może prowadzić do ujawnienia 

tajemnicy przedsiębiorstwa. 

4. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu 

tajemnicy przedsiębiorstwa sąd, zamiast uwzględnienia żądania określonego w ust. 1 

pkt 1 lub 2 lub ust. 2, może, na wniosek pozwanego, zobowiązać go do zapłaty na 

rzecz powoda stosownego wynagrodzenia, w wysokości nie wyższej niż 

wynagrodzenie, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia 

przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji, przez czas nie dłuższy niż do 

ustania stanu tajemnicy, jeżeli: 

1) pozwany w chwili wykorzystywania lub ujawniania informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa nie wiedział ani przy zachowaniu należytej 

staranności nie mógł wiedzieć, że informacje te pozyskano od osoby, która je 

wykorzystała lub ujawniła w okolicznościach określonych w art. 11 ust. 4; 

2) uwzględnienie żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, spowodowałoby dla 

pozwanego niewspółmierne szkody; 

3) zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia nie narusza uzasadnionego interesu 

powoda. 

5. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu 

tajemnicy przedsiębiorstwa uprawniony może żądać, zamiast odszkodowania 

określonego w ust. 1 pkt 4, naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej 
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w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia 

byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.> 

 

Art. 20. 

1. Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem 

trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia. 

2. Do przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej 

konkurencji stosuje się przepis art. 442
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132). 

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do roszczeń o naprawienie szkody z tytułu czynów 

nieuczciwej konkurencji stanowiących naruszenie prawa konkurencji w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej 

przez naruszenie prawa konkurencji, do których stosuje się przepisy wymienionej ustawy. 

<4. Jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji polegający na naruszeniu tajemnicy 

przedsiębiorstwa stanowi jednocześnie zbrodnię albo występek, art. 442¹ § 2 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny nie stosuje się. W takim przypadku 

termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody nie może skończyć się 

później niż z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa.> 

 

Art. 23. 

1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej 

osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą 

tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę 

przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności 

gospodarczej. 

<3. Karze określonej w ust. 1 podlega, kto ujawnia lub wykorzystuje informację 

stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznał się, biorąc udział w 

rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń 

z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy 
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przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w 

postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy.> 

 

 

 

U S T A W A    dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 155, z późn. zm.) 

Art. 739. 

[§ 1. Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia sąd może uzależnić od złożenia 

przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego powstałych w 

wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. Z kaucji tej będzie przysługiwało 

obowiązanemu pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi należnościami zaraz po 

kosztach egzekucyjnych.] 

<§ 1. Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia sąd może uzależnić od 

złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego lub, 

stosownie do okoliczności, innych osób, powstałych w wyniku wykonania 

postanowienia o zabezpieczeniu. Z kaucji tej będzie przysługiwało obowiązanemu 

lub, stosownie do okoliczności, innym osobom dotkniętym wykonaniem 

postanowienia o zabezpieczeniu pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi 

należnościami zaraz po kosztach egzekucyjnych.> 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy uprawnionym jest Skarb Państwa oraz w wypadku 

zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, o rentę, a także należności pracownika w 

sprawach z zakresu prawa pracy, w części nieprzekraczającej pełnego jednomiesięcznego 

wynagrodzenia pracownika. 

<Art. 755
1
. 

W sprawach dotyczących roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji 

polegających na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, w których udzielono 

zabezpieczenia polegającego na ustanowieniu zakazów, nakazów lub zajęciu rzeczy 

ruchomych, mającego na celu zaprzestanie wykorzystywania tajemnicy 

przedsiębiorstwa, sąd może, na wniosek obowiązanego, zamiast tych środków nakazać 

obowiązanemu złożenie na rachunek depozytowy Ministra Finansów odpowiedniej sumy 

pieniężnej dla zabezpieczenia roszczeń uprawnionego z tytułu dalszego 
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wykorzystywania tajemnicy przedsiębiorstwa. Postanowienie może zapaść tylko po 

przeprowadzeniu rozprawy.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 

650, 685, 771 i 1000) 

Art. 5. 

1. Dostarczanie paliw gazowych lub energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, 

o którym mowa w art. 7, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji i umowy o świadczenie usług magazynowania paliw 

gazowych lub umowy o świadczenie usług skraplania gazu. 

1a. Dostarczanie energii elektrycznej do punktu ładowania w ogólnodostępnej stacji 

ładowania odbywa się na podstawie: 

1)   umowy o świadczenie usług dystrybucji tej energii, zawieranej przez operatora 

ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

2)   umowy sprzedaży tej energii zawieranej z dostawcą usług ładowania. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać co najmniej: 

1)   umowa sprzedaży - postanowienia określające: miejsce dostarczenia paliw gazowych lub 

energii do odbiorcy i ilość tych paliw lub energii w podziale na okresy umowne, moc 

umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian, cenę lub grupę taryfową stosowane w 

rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, sposób 

prowadzenia rozliczeń, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych 

obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, okres 

obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania; 

2)   umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii - 

postanowienia określające: moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość 

przesyłanych paliw gazowych lub energii w podziale na okresy umowne, miejsca 

dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci i ich odbioru z sieci, standardy 

jakościowe, warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania paliw gazowych 
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lub energii, stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach oraz warunki 

wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, 

parametry techniczne paliw gazowych lub energii oraz wysokość bonifikaty za 

niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy oraz okres obowiązywania 

umowy i warunki jej rozwiązania; 

3)   umowa o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych - postanowienia 

określające: moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość paliw gazowych, 

miejsce, okres i sposób ich przechowywania, stawkę opłat lub grupę taryfową stosowane 

w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej stawki i grupy taryfowej, sposób 

prowadzenia rozliczeń, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy oraz 

okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania; 

4)   umowa o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego - postanowienia określające: moc 

umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość skraplanego gazu ziemnego lub 

regazyfikowanego skroplonego gazu ziemnego, stawkę opłat określoną w taryfie, warunki 

wprowadzania zmian tej stawki, sposób prowadzenia rozliczeń, odpowiedzialność stron za 

niedotrzymanie warunków umowy oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej 

rozwiązania. 

2a. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, której stroną jest 

użytkownik systemu niebędący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, 

powinna zawierać także, w przypadku gdy użytkownikiem systemu jest: 

1)   odbiorca - oznaczenie: 

a)  wybranego przez odbiorcę sprzedawcy, z którym ma zawartą umowę sprzedaży energii 

elektrycznej, oraz zasady zmiany tego sprzedawcy; wybrany sprzedawca musi mieć 

zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem 

systemu dystrybucyjnego, do którego sieci odbiorca ten jest przyłączony, 

b)  podmiotu będącego dla odbiorcy sprzedawcą i zgodę tego odbiorcy na zawarcie przez 

operatora systemu dystrybucyjnego umowy sprzedaży energii elektrycznej z tym 

sprzedawcą, na jego rzecz i w jego imieniu, w przypadku zaprzestania dostarczania tej 

energii przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę; 

2)   przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i 

przyłączone do sieci dystrybucyjnej - oznaczenie przez to przedsiębiorstwo podmiotu 



- 9 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

odpowiedzialnego za jego bilansowanie handlowe, który ma zawartą umowę o 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu 

dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone jest to przedsiębiorstwo, oraz zasady 

zmiany tego podmiotu; 

3)   sprzedawca: 

a)  oznaczenie przez sprzedawcę podmiotu odpowiedzialnego za jego bilansowanie handlowe, 

który ma zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z 

operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączeni są odbiorcy, z którymi 

sprzedawca ma zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej, oraz zasady zmiany tego 

podmiotu, 

b)  sposób przekazywania danych pomiarowych o ilości zużytej energii elektrycznej przez 

odbiorców, z którymi sprzedawca ma zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

2b. Umowa sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest odbiorca niebędący podmiotem 

odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna zawierać także sposób: 

1)   określania niezbilansowania energii elektrycznej oraz jego rozliczania odpowiednio 

według: 

a)  grafiku indywidualnego przedstawiającego zbiór danych o planowanej realizacji umowy 

sprzedaży energii elektrycznej oddzielnie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych 

centralnego mechanizmu bilansowania handlowego, zwanego dalej "grafikiem 

handlowym", oraz rzeczywistego poboru energii elektrycznej lub 

b)  standardowego profilu zużycia oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej; 

2)   zgłaszania grafików handlowych. 

3. Dostarczanie paliw gazowych lub energii może odbywać się na podstawie umowy 

zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania 

lub dystrybucji tych paliw lub energii, zwanej dalej "umową kompleksową"; umowa 

kompleksowa dotycząca dostarczania paliw gazowych może zawierać także 

postanowienia umowy o świadczenie usług magazynowania tych paliw, a w przypadku 

ciepła, jeżeli jest ono kupowane od innych przedsiębiorstw energetycznych, powinna 

także określać warunki stosowania cen i stawek opłat obowiązujących w tych 

przedsiębiorstwach. 

4. Umowa kompleksowa może zawierać także postanowienia umowy sprzedaży paliw 

gazowych lub energii, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw 
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gazowych lub energii lub umowy o świadczenie usług magazynowania tych paliw, 

zawartych przez sprzedawcę na rzecz i w imieniu odbiorcy końcowego z 

przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłaniem, dystrybucją paliw 

gazowych lub energii lub magazynowaniem tych paliw. 

4a. Umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw 

gazowych, a także umowa kompleksowa powinny zawierać postanowienia określające 

maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze tych paliw. 

4b. Umowa sprzedaży oraz umowa kompleksowa, których stroną jest odbiorca paliw 

gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, powinny określać strony 

umowy i zawierać także informacje o: 

1)   prawach tego odbiorcy, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów; 

2)   możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub 

sieci gazowej, lub elektroenergetycznej; 

3)   miejscu i sposobie zapoznania się, z mającymi zastosowanie, obowiązującymi taryfami, w 

tym opłatami za utrzymanie systemu gazowego albo elektroenergetycznego. 

5. Projekty umów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, lub projekty wprowadzenia zmian w 

zawartych umowach, z wyjątkiem zmian cen lub stawek opłat określonych w 

zatwierdzonych taryfach, powinny być niezwłocznie przesłane odbiorcy; jeżeli w 

zawartych umowach mają być wprowadzone zmiany, wraz z projektem zmienianej 

umowy należy przesłać pisemną informację o prawie do wypowiedzenia umowy. 

6. Sprzedawca paliw gazowych lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób 

przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe 

lub energię określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu 

rozliczeniowego od dnia tej podwyżki. 

6a. Sprzedawca energii elektrycznej informuje swoich odbiorców o strukturze paliw zużytych 

lub innych nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej 

przez niego w poprzednim roku kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne 

informacje o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko, co najmniej w zakresie 

emisji dwutlenku węgla i radioaktywnych odpadów. 

6b. W przypadku energii elektrycznej kupowanej na giełdzie towarowej lub importowanej z 

systemu elektroenergetycznego państw niebędących członkami Unii Europejskiej, 

informacje o strukturze paliw zużytych lub innych nośników energii służących do 
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wytworzenia energii elektrycznej mogą być sporządzone na podstawie zbiorczych danych 

dotyczących udziału poszczególnych rodzajów źródeł energii elektrycznej, w których 

energia ta została wytworzona w poprzednim roku kalendarzowym. 

6c. Sprzedawca energii elektrycznej informuje swojego odbiorcę o ilości energii elektrycznej 

zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne 

informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej 

odbiorców, środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 

maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831) i efektywnych energetycznie 

urządzeniach technicznych. 

6d. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej informuje odbiorcę tych paliw lub 

energii w gospodarstwie domowym o jego prawach, w tym sposobie wnoszenia skarg i 

rozstrzygania sporów. 

6e. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarcza odbiorcy tych paliw lub 

energii w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta energii oraz zapewnia 

jego publiczny dostęp. Przez zbiór praw konsumenta energii rozumie się dokument 

sporządzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z Prezesem 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji 

Europejskiej w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami 

konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi 

zainteresowanymi stronami, zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów 

energii elektrycznej i paliw gazowych. 

6f. Kopię zbioru praw konsumenta energii, o którym mowa w ust. 6e, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

7. Umowy, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, powinny zawierać także postanowienia 

określające sposób postępowania w razie utraty przez odbiorcę możliwości wywiązywania 

się z obowiązku zapłaty za dostarczone paliwa gazowe lub energię lub usługi związane z 

ich dostarczaniem. 

8. Sprzedawca energii elektrycznej jest obowiązany przechowywać dane o umowach 

zawartych z operatorem systemu przesyłowego oraz dane o derywatach 

elektroenergetycznych i umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych z 
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przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną, przez okres co najmniej 5 lat, od dnia zawarcia tych umów. 

9. Sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany przechowywać dane o umowach zawartych z 

operatorem systemu przesyłowego, operatorem systemu dystrybucyjnego, operatorem 

systemu magazynowania paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu 

ziemnego oraz dane o derywatach gazowych i umowach sprzedaży paliw gazowych 

zawartych z przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu paliwami gazowymi, przez okres co najmniej 5 lat, od dnia zawarcia 

tych umów. 

10. Dane, o których mowa w ust. 8 i 9, zawierają w szczególności informacje dotyczące: 

1)  podmiotu, z którym zawarto umowę; 

2)   okresu, na jaki umowa została zawarta; 

3)   ilości sprzedanych paliw gazowych lub energii elektrycznej; 

4)  zasad rozliczeń; 

5)  terminu realizacji umowy; 

6)  nierozliczonych umów, derywatów elektroenergetycznych i derywatów gazowych. 

11. Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej przekazuje niezwłocznie dane, o 

których mowa w ust. 8 i 9, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, na ich wniosek, w związku z zadaniami 

wykonywanymi przez te organy. 

12. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może 

udostępnić informacje, o których mowa w ust. 8 i 9, z wyjątkiem danych stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu [art. 11 ust. 4] <art. 11 ust. 2> ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419). 

13. Przepisu ust. 12 nie stosuje się do informacji o instrumentach finansowych, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 
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U S T A W A   dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 

oraz z 2018 r. poz. 650, 697 i 1039) 

 

Art. 8. 

1. Przed wydaniem pozwolenia Prezes Urzędu: 

1)   weryfikuje wniosek, o którym mowa w art. 10, wraz z dołączoną dokumentacją; 

2)   może zażądać od podmiotu odpowiedzialnego uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących 

dokumentacji, o której mowa w art. 10, a także przedstawienia systemu zarządzania 

ryzykiem użycia produktu leczniczego weterynaryjnego; 

3)   może, w przypadku wątpliwości co do metod kontroli, o których mowa w art. 10 ust. 2 

pkt 2, a w przypadku produktów leczniczych weterynaryjnych - co do metod badań, o 

których mowa w art. 10 ust. 2b pkt 6 lit. a, które mogą być wyjaśnione wyłącznie 

eksperymentalnie, skierować do badań jakościowych produkt leczniczy, materiały 

wyjściowe i produkty pośrednie lub inne składniki produktu leczniczego będącego 

przedmiotem wniosku; przed skierowaniem do badań jakościowych Prezes Urzędu 

pisemnie informuje podmiot odpowiedzialny o powziętych wątpliwościach oraz uzasadnia 

konieczność przeprowadzenia badań; 

4)   może zasięgnąć opinii Komisji do Spraw Produktów Leczniczych lub Komisji do Spraw 

Produktów Leczniczych Weterynaryjnych działających na podstawie ustawy z dnia 18 

marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1718); 

5)   w przypadku produktów leczniczych innych niż określone w pkt 6, opracowuje raport 

oceniający zawierający opinię naukową o produkcie leczniczym wraz z uzasadnieniem 

oraz streszczeniem raportu oceniającego zrozumiałym dla odbiorcy, zawierającym w 

szczególności informację odnoszącą się do warunków stosowania tego produktu; 

6)   opracowuje raport oceniający zawierający opinię naukową o produkcie leczniczym 

weterynaryjnym. 

2. Raport oceniający jest aktualizowany w przypadku pojawienia się nowych informacji 

istotnych dla oceny jakości, bezpieczeństwa lub skuteczności danego produktu 

leczniczego. 

3. Podmiot odpowiedzialny, składając wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1, może 

wystąpić do Prezesa Urzędu z wnioskiem o nieujawnianie informacji zawartych w 
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raporcie oceniającym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu [art. 11 ust. 

4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 

r. poz. 1503, z późn. zm.)] <art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)>, w szczególności 

informacji dotyczących źródeł zaopatrzenia. 

4. Po wydaniu pozwolenia raport oceniający wraz z uzasadnieniem oraz streszczeniem, o 

których mowa w ust. 1 pkt 5, jest publikowany na stronie internetowej Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego 

dalej "Urzędem Rejestracji", oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych, a w razie zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, po usunięciu 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5. Po wydaniu pozwolenia raport oceniający, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, udostępnia się na 

podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933). 

6. Komisje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wydają opinie wraz z uzasadnieniem, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii w tym terminie jest traktowane 

jako wyrażenie opinii pozytywnej. 

7. Decyzja o wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 

weterynaryjnego, z wyłączeniem produktów immunologicznych, stosowanego u zwierząt, 

których tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, może być podjęta 

tylko wtedy, gdy zostały wyznaczone przynajmniej tymczasowe Najwyższe Dopuszczalne 

Stężenia Pozostałości akceptowane na terytorium państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo zostało uznane przez 

Komisję Europejską, że dla ich substancji czynnych limity takie nie są wymagane. 

8. Dokumenty dołączone do wniosku, raporty oraz inne dokumenty i dane gromadzone w 

postępowaniu o dopuszczenie do obrotu, o przedłużenie terminu ważności pozwolenia, o 

zmianę danych stanowiących podstawę wydania pozwolenia lub o zmianę w 

dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia są przechowywane w Urzędzie 

Rejestracji przez 10 lat po wygaśnięciu pozwolenia. 
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9. Nie są uznawane za daty pierwszego dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego w 

rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 2 oraz produktu leczniczego weterynaryjnego w rozumieniu 

art. 15a ust. 1 i 2, z uwzględnieniem przepisów art. 15a ust. 5, 8 i 9, daty wydania decyzji: 

1)   o zmianie danych objętych pozwoleniem, 

2)   o zmianie dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia, 

3)   na podstawie odrębnego wniosku o wydanie pozwolenia, w tym w dodatkowej mocy, 

postaci, drodze podania, wielkości opakowania, dotyczącego innego gatunku zwierząt, 

pod inną nazwą lub z inną Charakterystyką Produktu Leczniczego albo Charakterystyką 

Produktu Leczniczego Weterynaryjnego 

- na rzecz tego samego podmiotu, który uzyskał pierwsze pozwolenie, lub innego podmiotu. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183)  

 

Art. 77. 

1. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego przed wprowadzeniem lub zmianą opłat 

lotniskowych opracowuje projekt taryfy opłat lotniskowych z wyszczególnieniem 

wysokości opłat standardowych, dodatkowych i zniżek od tych opłat wraz z zasadami ich 

naliczania i udzielania oraz przeprowadza konsultacje projektu taryfy opłat lotniskowych 

z przewoźnikami lotniczymi stale korzystającymi z danego lotniska lub podmiotami ich 

reprezentującymi, w szczególności działającym na danym lotnisku komitetem 

przewoźników lotniczych lub stowarzyszeniami przewoźników lotniczych. Zarządzający 

lotniskiem może przeprowadzić konsultacje także z innymi podmiotami korzystającymi z 

obiektów, urządzeń lub usług, o których mowa w art. 75 ust. 1. Konsultacje dotyczą 

wysokości, struktury, zasad naliczania opłat lotniskowych oraz udzielania zniżek od tych 

opłat. 

2. Przewoźnikiem lotniczym stale korzystającym z lotniska, o którym mowa w ust. 1, jest 

przewoźnik lotniczy, który spełnia jeden z następujących warunków: 

1)   w sezonie rozkładowym, w którym prowadzone są konsultacje, wykonuje 

regularny przewóz lotniczy do lub z danego lotniska, lub wykonywał taki przewóz 

w sezonie rozkładowym poprzedzającym sezon, w którym prowadzone są 



- 16 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

konsultacje i zgłosił zarządzającemu lotniskiem użytku publicznego zamiar 

wykonywania regularnego przewozu lotniczego w równoważnym sezonie 

rozkładowym, w stosunku do którego wykonywał taki przewóz; 

2)   w sezonie rozkładowym poprzedzającym sezon, w którym prowadzone są 

konsultacje lub w sezonie rozkładowym, w którym prowadzone są konsultacje, 

wykonał 10 lub więcej lotów nieregularnych i nadal wykonuje przewóz lotniczy z 

tego lotniska w czasie prowadzenia konsultacji. 

3. Celem konsultacji, o których mowa w ust. 1, jest przekazanie informacji dotyczących 

proponowanych opłat lotniskowych i uzyskanie opinii podmiotów, o których mowa w ust. 

1, oraz osiągnięcie przez strony porozumienia w sprawie taryfy opłat lotniskowych w 

możliwie najszerszym zakresie. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przedstawiają opinie wraz z uzasadnieniem, w 

szczególności dotyczącym wpływu proponowanych zmian na ich sytuację ekonomiczno-

operacyjną. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego przed podjęciem decyzji w 

sprawie taryfy opłat lotniskowych rozpatruje przedstawione z uzasadnieniem opinie, a w 

przypadku ich nieuwzględnienia sporządza uzasadnienie, które przekazuje niezwłocznie 

podmiotom, o których mowa w ust. 1. 

5. Prezes Urzędu może zażądać od zarządzającego lotniskiem użytku publicznego 

przedstawienia dokumentacji potwierdzającej właściwe przeprowadzenie konsultacji, o 

których mowa w ust. 1, w tym opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, oraz 

uzasadnienia ich nieuwzględnienia. 

6. Informacje przekazywane podczas konsultacji, o których mowa w ust. 1 i art. 77c ust. 1 i 3, 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu [art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)] <art. 

11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 419)>. 
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U S T A W A   z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2196 i 2233 oraz z 2018 r. poz. 1089)  

 

Art. 3a. 

1. Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo 

pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem 

nieruchomości rolnej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbywania: 

1)    akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768); 

2)   udziałów i akcji na rzecz osoby bliskiej; 

3)    udziałów i akcji przez Skarb Państwa; 

4)   
(5)

 udziałów i akcji na rzecz spółki, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca. 

3. Krajowemu Ośrodkowi przed nabyciem udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, 

która jest właścicielem nieruchomości rolnej, przysługuje prawo przeglądania ksiąg i 

dokumentów spółki oraz żądania od spółki informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań 

nieujętych w księgach i dokumentach. Uzyskane przez Krajowy Ośrodek informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu [art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. 

zm.)] <art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)>. 

4. Do prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 

ust. 8, 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu co do 

nieruchomości. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2018 r. poz. 798 i 650)  

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
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1)   
(2)

 przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), a także: 

a)  osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą 

usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, 

b)  osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 

prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c)  
(4)

 osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym 

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje 

dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, 

d)  związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2, z wyłączeniem przepisów dotyczących 

koncentracji; 

2)   związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje 

zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych 

organizacji; 

3)   przedsiębiorcy dominującym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada 

kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą; 

3a)  osobie zarządzającej - rozumie się przez to kierującego przedsiębiorstwem, w 

szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu 

zarządzającego przedsiębiorcy; 

4)   przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 

uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 

wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie 

decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie 

tworzą w szczególności: 

a)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, 

bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, 
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b)  uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 

nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, 

c)  członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków 

zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 

zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, 

e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 

zależnego), 

f)  umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 

5)   porozumieniach - rozumie się przez to: 

a)  umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz 

między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, 

b)  uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej 

przedsiębiorców lub ich związki, 

c)  uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych; 

6)   (uchylony); 

7)   towarach - rozumie się przez to rzeczy, jak również energię, papiery wartościowe i inne 

prawa majątkowe, usługi, a także roboty budowlane; 

8)   cenach - rozumie się przez to ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże 

handlowe, prowizje i narzuty do cen; 

9)   rynku właściwym - rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich 

przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za 

substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i 

właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące 

różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji; 

10)  pozycji dominującej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu 

zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu 

możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów 
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oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli 

jego udział w rynku właściwym przekracza 40%; 

11)  konkurentach - rozumie się przez to przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą 

wprowadzać albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku 

właściwym; 

12)  konsumencie - rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132 oraz z 2018 

r. poz. 398); 

13)  organizacjach konsumenckich - rozumie się przez to niezależne od przedsiębiorców i ich 

związków organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona interesów 

konsumentów; organizacje konsumenckie mogą prowadzić działalność gospodarczą na 

zasadach ogólnych, o ile dochód z działalności służy wyłącznie realizacji celów 

statutowych; 

14)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 

również tego przedsiębiorcę; 

15)  (uchylony); 

16)  przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wydania 

decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłaszane przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów; 

16a)  roku obrotowym - rozumie się przez to rok obrotowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i 398); 

[17)  tajemnicy przedsiębiorstwa - rozumie się przez to tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419);] 

<17) tajemnicy przedsiębiorstwa – rozumie się przez to tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419);> 

18)  Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów; 

19)  (uchylony); 
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20)  rozporządzeniu nr 1/2003/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Rady nr 1/2003/WE 

z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji 

ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 1 z 04.01.2003, str. 1; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 02, str. 205); 

21)  rozporządzeniu nr 139/2004/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Rady nr 

139/2004/WE z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 

(Dz. Urz. UE L 024 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

08, t. 03, str. 40); 

22)  rozporządzeniu nr 2006/2004/WE - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 2006/2004/WE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie 

współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 

prawa w zakresie ochrony konsumentów ("Rozporządzenie w sprawie współpracy w 

dziedzinie ochrony konsumentów") (Dz. Urz. UE L 364 z 09.12.2004). 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 143)  

Art. 16. 

1. W przypadku gdy przepisy wydane na podstawie ustawy, przepisy rozporządzeń 

wymienionych w art. 1 ust. 1 albo przepisy odrębne wymagają wykonania badań 

substancji lub ich mieszanin zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, badania 

takie są wykonywane w jednostkach organizacyjnych wykonujących badania substancji 

lub ich mieszanin, posiadających certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wpisanych 

do wykazu jednostek badawczych certyfikowanych w zakresie Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej, zwanych dalej "certyfikowanymi jednostkami badawczymi". 

2. Kontrola i weryfikacja spełniania przez jednostkę organizacyjną wykonującą badania 

substancji i ich mieszanin, zwaną dalej "jednostką badawczą", zasad Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej w celu uzyskania przez tę jednostkę certyfikatu Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej i wpisu jej do wykazu certyfikowanych jednostek badawczych następują 

na wniosek tej jednostki. 
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3. Jednostką właściwą do kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej przez jednostki badawcze jest Biuro. Kontroli i weryfikacji dokonują 

inspektorzy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, każdorazowo wyznaczeni przez Inspektora 

spośród pracowników Biura, którym Inspektor zapewnia okresowe szkolenia, w tym 

szkolenia organizowane przez OECD. W uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego 

specyfika jednostki badawczej lub wykonywanych badań, w kontroli i weryfikacji 

spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez jednostkę badawczą mogą wziąć 

udział inne osoby wyznaczone przez Inspektora. 

4. Na wniosek inspektorów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Inspektor, w drodze decyzji, 

stwierdza spełnianie albo niespełnianie przez jednostkę badawczą zasad Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej. Spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Inspektor potwierdza 

wydaniem certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wpisem do wykazu 

certyfikowanych jednostek badawczych. W certyfikacie oraz wykazie certyfikowanych 

jednostek badawczych określa się zakres badań wykonywanych przez certyfikowaną 

jednostkę badawczą zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. 

4a. Certyfikat, o którym mowa w ust. 4, zawiera także: 

1)   numer certyfikatu; 

2)   wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli i weryfikacji; 

3)   datę przeprowadzonej kontroli i weryfikacji; 

4)   nazwę certyfikowanej jednostki badawczej; 

5)   określenie daty wydania certyfikatu; 

6)   imiona, nazwiska oraz podpisy inspektorów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, którzy 

przeprowadzali kontrolę i weryfikację; 

7)   imię, nazwisko oraz podpis Inspektora. 

5. Aktualny wykaz certyfikowanych jednostek badawczych oraz krajowy program 

monitorowania zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, o którym mowa w 

dyrektywie 2004/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w 

sprawie kontroli i weryfikacji dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) (Dz. Urz. UE L 50 z 

20.02.2004, str. 28, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, 

str. 65), Inspektor zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Biura. 

6. W przypadku jednostki badawczej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej uznaje się, że jednostka ta spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, po 
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przedstawieniu ważnego certyfikatu lub innego właściwego dokumentu nadanego tej 

jednostce przez jednostkę właściwą do kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej 

Praktyki Laboratoryjnej w państwach OECD lub w innych państwach, w których 

ustanowiono w porozumieniu z OECD takie jednostki. 

7. Certyfikowane jednostki badawcze podlegają okresowej lub doraźnej kontroli i weryfikacji 

spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, do której stosuje się przepisy ust. 3 i 4. 

Kontrola i weryfikacja mogą również następować na wniosek jednostek właściwych do 

spraw kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w 

państwach, o których mowa w ust. 6, lub jednostek właściwych do spraw Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej w Komisji Europejskiej i w OECD. 

8. W przypadku niespełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez certyfikowaną 

jednostkę badawczą Inspektor, w drodze decyzji, cofa wydany certyfikat i wykreśla 

jednostkę z wykazu certyfikowanych jednostek badawczych. 

8a. W przypadku stwierdzenia, że określone badanie lub badania zostały wykonane 

niezgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Inspektor, w drodze decyzji, 

stwierdza niespełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w odniesieniu do 

określonego badania lub badań. 

9. Kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, o których mowa w 

ust. 2 i 7, przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez 

Inspektora, które zawiera: 

1)   nazwisko i imię oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość inspektora Dobrej 

Praktyki Laboratoryjnej lub osoby, o której mowa w ust. 3, dokonującej kontroli i 

weryfikacji; 

2)   nazwę jednostki badawczej albo certyfikowanej jednostki badawczej, w której jest 

dokonywana kontrola i weryfikacja; 

3)   datę przeprowadzenia kontroli i weryfikacji, określenie ich zakresu i przewidywanego 

czasu trwania. 

10. Inspektorzy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz osoby, o których mowa w ust. 3, 

dokonujący kontroli i weryfikacji są uprawnieni do: 

1)   wstępu na teren nieruchomości, obiektów i lokali jednostki badawczej albo 

certyfikowanej jednostki badawczej, w której jest dokonywana kontrola i weryfikacja, w 

dniach i godzinach jej pracy; 
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2)   wglądu do dokumentacji, w tym do danych źródłowych, oraz żądania informacji i 

wyjaśnień dotyczących wykonywanych przez jednostkę badawczą albo certyfikowaną 

jednostkę badawczą badań substancji lub ich mieszanin. 

11. Czynności kontroli i weryfikacji są dokonywane w obecności upoważnionego 

przedstawiciela jednostki badawczej albo certyfikowanej jednostki badawczej, w której 

jest dokonywana kontrola i weryfikacja. 

11a. Inspektorzy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, a także inne osoby wyznaczone przez 

Inspektora do przeprowadzenia kontroli i weryfikacji przed przystąpieniem do 

wykonywania swoich obowiązków składają pisemne oświadczenie, że pomiędzy nimi a 

kontrolowaną jednostką badawczą lub certyfikowaną jednostką badawczą, a także 

jednostką organizacyjną zlecającą jednostce badawczej lub certyfikowanej jednostce 

badawczej przeprowadzenie badań nie istnieją żadne powiązania mogące mieć wpływ na 

bezstronność ich oceny. Inspektorzy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, a także inne osoby 

wyznaczone przez Inspektora do przeprowadzenia kontroli i weryfikacji, informują 

Inspektora o powstaniu okoliczności mogących mieć wpływ na bezstronność ich oceny, 

także w przypadku zaistnienia takich okoliczności w trakcie postępowania. 

11b. W przypadku gdy w trakcie kontroli i weryfikacji inspektorzy Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej lub inne osoby wyznaczone przez Inspektora do przeprowadzenia kontroli 

i weryfikacji mają dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu [art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.)] <art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)> , 

informacje takie nie mogą zostać ujawnione. W przypadku gdy takie informacje są 

zawarte w protokole z przeprowadzonej kontroli i weryfikacji, protokół może zostać 

ujawniony na wniosek odpowiednich władz krajowych, Komisji Europejskiej, jednostek 

badawczych lub certyfikowanych jednostek badawczych, w których przeprowadzono 

kontrolę i weryfikację, oraz gdy dotyczy to określonego badania - zlecającego to badanie. 

12. Z przeprowadzonej kontroli i weryfikacji sporządza się protokół i przedstawia go do 

podpisu upoważnionemu przedstawicielowi jednostki badawczej albo certyfikowanej 

jednostki badawczej, w której była dokonywana kontrola i weryfikacja. Protokół z 

kontroli i weryfikacji certyfikowanej jednostki badawczej może zawierać zalecenia 

pokontrolne. 
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13. Jednostka badawcza albo certyfikowana jednostka badawcza, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania protokołu, może wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z ich uzasadnieniem. 

Inspektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania i zajmuje 

stanowisko w sprawie. Stanowisko Inspektora jest ostateczne i wraz z uzasadnieniem jest 

doręczane jednostce badawczej albo certyfikowanej jednostce badawczej. 

14. Certyfikowana jednostka badawcza, co do której w protokole kontroli i weryfikacji 

zawarto zalecenia pokontrolne, jest obowiązana do ich realizacji pod rygorem cofnięcia 

certyfikatu i wykreślenia z wykazu certyfikowanych jednostek badawczych. 

15. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do 

spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, 

2)   sposób dokonywania kontroli i weryfikacji, o których mowa w ust. 2 i 7, 

3)   procedurę uzyskiwania i cofania certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz 

wykreślania z wykazu certyfikowanych jednostek badawczych 

- uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej i OECD oraz mając 

na celu zapewnienie właściwej jakości badań. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723)  

 

Art. 108. 

 1. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza przedsiębiorca, odrębnie dla każdego zakładu 

górniczego. 

2. Plan ruchu zakładu górniczego określa: 

1)   strukturę organizacyjną zakładu górniczego, w szczególności przez wskazanie stanowisk 

osób kierownictwa i dozoru ruchu; 

1a)  granice zakładu górniczego; 

2)   szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia: 

a)  wykonywania działalności objętej koncesją, 
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b)  bezpieczeństwa powszechnego, 

c)  bezpieczeństwa pożarowego, 

d)  bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e)  racjonalnej gospodarki złożem, 

f)  ochrony elementów środowiska, 

g)  ochrony obiektów budowlanych, 

h)  zapobiegania szkodom i ich naprawy. 

2a. Plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla 

określa również przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym: 

1)   przedsięwzięcia mające na celu zapobieżenie wystąpieniu wycieków dwutlenku węgla 

oraz wydostaniu się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania 

dwutlenku węgla, a także przedsięwzięcia mające na celu zapobieżenie innym 

nieprawidłowościom w procesie podziemnego składowania dwutlenku węgla, które mogą 

powodować zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego lub zdrowia i życia ludzi oraz 

środowiska; 

2)   działania naprawcze; 

3)   przedsięwzięcia, które będą podejmowane po zamknięciu podziemnego składowiska 

dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem ich uwarunkowań technicznych. 

2b. W przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu 

węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej plan 

ruchu zakładu górniczego zawiera także: 

1)   analizę poważnych zagrożeń dla zakładu górniczego, rozumianych jako sytuacje mogące 

potencjalnie doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku; 

2)   opis systemu zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem ruchu zakładu górniczego; 

3)   opis systemu niezależnej weryfikacji, o którym mowa w art. 117a ust. 1 pkt 2. 

2c. Przedsiębiorca konsultuje projekt analizy, o której mowa w ust. 2b pkt 1, z 

przedstawicielami pracowników zakładu górniczego. 

2d. Przedsiębiorca dokonuje przeglądu analizy, o której mowa w ust. 2b pkt 1, nie rzadziej niż 

co 5 lat, przy czym pierwszego przeglądu dokonuje nie później niż w terminie 5 lat od 

dnia zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego. 
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2e. Wyniki przeglądu, o którym mowa w ust. 2d, przedsiębiorca przekazuje właściwemu 

organowi nadzoru górniczego, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przeglądu. 

3. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się z uwzględnieniem warunków określonych w 

koncesji oraz odpowiednio w projekcie zagospodarowania złoża albo w planie 

zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w przypadku: 

1)   robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji - z uwzględnieniem 

warunków określonych w projekcie robót geologicznych; 

2)   działalności określonej w art. 2 ust. 1 - z uwzględnieniem warunków lokalnych jej 

prowadzenia. 

4. Jeżeli w granicach obszaru górniczego są planowane bądź prowadzone roboty związane z 

poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wód podziemnych, poszukiwaniem 

lub rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo jeżeli 

obszary górnicze sąsiadują ze sobą, w planie ruchu zakładu górniczego uwzględnia się 

zachodzące współzależności oraz przewiduje się odpowiednie środki, w tym 

organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i 

bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony poszczególnych złóż kopalin i innych 

elementów środowiska. 

5. Jeżeli zakład górniczy składa się z co najmniej 2 części prowadzących samodzielnie ruch, 

w planie ruchu tego zakładu określa się dane objęte planem odrębnie w odniesieniu do 

poszczególnych jego części. 

6. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się na okres od 2 do 6 lat albo na cały planowany 

okres prowadzenia ruchu, jeżeli jest on krótszy. 

6a. Plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla 

sporządza się na okres 5 lat albo na cały planowany okres prowadzenia ruchu, jeżeli jest 

on krótszy. 

6b. Plan ruchu zakładu górniczego, z wyłączeniem planu ruchu dla wykonywania robót 

geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, 

wymaga opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Kryterium opinii jest 

nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z 

nieruchomości określonego w art. 7. 



- 28 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6c. Opinia, o której mowa w ust. 6b, jest wyrażana na wniosek przedsiębiorcy, w terminie 14 

dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa 

się, że właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie zgłasza uwag. 

7. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się organowi nadzoru 

górniczego właściwemu dla miejsca wykonywania robót objętych planem, a jeżeli roboty 

objęte planem będą wykonywane w granicach właściwości miejscowej co najmniej 2 

organów nadzoru górniczego - organowi nadzoru górniczego właściwemu dla siedziby 

zakładu górniczego. 

7a. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne 

składowanie dwutlenku węgla przedkłada się właściwemu organowi nadzoru górniczego. 

8. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się co najmniej na 30 

dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania robót, z tym że w przypadku 

wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża 

węglowodorów termin ten wynosi 14 dni. 

9. Do wniosku o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego dołącza się: 

1)   2 egzemplarze planu, podpisane przez przedsiębiorcę oraz kierownika ruchu zakładu 

górniczego, który będzie realizował plan, a w przypadku planu ruchu dla wykonywania 

robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża 

węglowodorów - także egzemplarz planu w postaci elektronicznej; 

2)   odpisy wymaganych dla zamierzonych robót decyzji wydanych przez inne organy, w 

szczególności dotyczących ochrony środowiska; 

3)   opinię właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo informację o jej braku, a w 

przypadku uwag także oświadczenie przedsiębiorcy o sposobie ich uwzględnienia lub 

przyczynach ich nieuwzględnienia; 

4)    w przypadku działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

a)  oświadczenie przedsiębiorcy i kierownika ruchu zakładu górniczego, że plan ruchu 

zakładu górniczego zapewnia bezpieczne prowadzenie ruchu tego zakładu, 

b)  analizę skuteczności reagowania w przypadku wycieku ropy naftowej, 

c)  opinię rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego dotyczącą elementów planu 

ruchu zakładu górniczego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 110, w 
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zakresie przyjętych przez przedsiębiorcę rozwiązań technicznych zabezpieczających przed 

wystąpieniem niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków, a także oświadczenie 

przedsiębiorcy i kierownika ruchu zakładu górniczego o sposobie jej uwzględnienia, 

d)  politykę korporacyjną, o której mowa w ust. 9a. 

9a. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej sporządza na piśmie politykę korporacyjną w zakresie zapobiegania 

niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom, zwaną dalej "polityką korporacyjną". 

9b. Polityka korporacyjna określa: 

1)   ogólne cele i ustalenia dotyczące kontroli ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń 

oraz wypadków, a także sposób, w jaki te cele mają być osiągnięte, a ustalenia 

wprowadzone w życie; 

2)   sposób przeprowadzania kontroli ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz 

wypadków oraz sposób doskonalenia jej zasad, a także mechanizmy monitorowania 

skuteczności polityki korporacyjnej; 

3)   sposób osiągnięcia i wprowadzenia w życie na poziomie korporacyjnym środków 

służących do zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanej działalności. 

9c. Za realizację polityki korporacyjnej w zakresie, o którym mowa w ust. 9b, 

odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca. 

9d. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby polityka korporacyjna była odpowiednia do 

wykonywanej działalności, realizowana na każdym etapie wykonywanej działalności i 

uwzględniana w planie ruchu zakładu górniczego oraz w planie ratownictwa górniczego. 

9e. W przypadku aktualizacji polityki korporacyjnej, przedsiębiorca przekazuje aktualizację 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej dokonania, właściwemu 

organowi nadzoru górniczego. 

9f. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9a, wykonuje działalność polegającą na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 

polityka korporacyjna określa również, w jakim zakresie jej postanowienia są stosowane 

przez przedsiębiorcę w zakładach górniczych służących do wykonywania tej działalności. 

9g. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres polityki korporacyjnej, kierując się potrzebą 
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zapewnienia kompletności i przejrzystości przedstawianych w niej informacji oraz 

zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa działalności polegającej na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Wraz z wnioskiem o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przekazuje się do 

wglądu odpis koncesji oraz odpowiednio projekt zagospodarowania złoża albo plan 

zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w przypadku robót 

geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji - projekt robót geologicznych. 

10a. Jeżeli właściwy organ nadzoru górniczego, podczas dokonywania oceny analizy 

poważnych zagrożeń dla zakładu górniczego, stwierdzi możliwość wystąpienia 

znaczącego oddziaływania na środowisko na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej na skutek wykonywania działalności 

polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w 

granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie informuje Prezesa 

Wyższego Urzędu Górniczego o możliwości wystąpienia tego oddziaływania. 

10b. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 

10a, niezwłocznie powiadamia właściwy organ tego państwa o możliwości wystąpienia na 

terytorium tego państwa członkowskiego oddziaływania, wskazując termin na zajęcie 

stanowiska przez ten organ. 

10c. Jeżeli właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej wystąpi do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o przekazanie 

dodatkowych informacji dotyczących możliwości wystąpienia na terytorium tego państwa 

znaczącego oddziaływania na środowisko związanego z działalnością polegającą na 

poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 

przekazuje te informacje bez zbędnej zwłoki. 

10d. Właściwy organ nadzoru górniczego przed zatwierdzeniem planu ruchu zakładu 

górniczego dla wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 

lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej bierze pod uwagę stanowisko właściwego organu innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, otrzymane za 

pośrednictwem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 
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10e. Właściwy organ nadzoru górniczego przed zatwierdzeniem planu ruchu zakładu 

górniczego dla wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 

lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się bezpieczeństwem zakładu górniczego, jego 

pracowników, bezpieczeństwem powszechnym lub środowiska, może nakazać, w drodze 

postanowienia, dokonanie w planie ruchu zakładu górniczego określonych zmian, w 

szczególności przyjęcie środków zapobiegających powstawaniu szkód w środowisku. 

10f. W przypadku niedokonania zmian w planie ruchu zakładu górniczego, o których mowa w 

ust. 10e, właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, odmawia zatwierdzenia 

planu ruchu zakładu górniczego. 

10g. Właściwy organ nadzoru górniczego zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i 1566), w 

postępowaniu, którego przedmiotem jest zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego 

dla wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej, z wyłączeniem przypadków, gdy plan ruchu zakładu górniczego jest 

poprzedzony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu 

toczącym się z udziałem społeczeństwa lub jeżeli koncesja została poprzedzona taką 

decyzją. 

11. Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze 

decyzji. 

11a. Informacja zawarta w planie ruchu zakładu górniczego wydobywającego węglowodory 

ze złoża oraz w planie ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z 

poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, dotycząca składu płynu 

szczelinującego, nie stanowi: 

[1)   tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.);] 

<1) tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419);> 
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2)   tajemnicy przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933); 

3)   informacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

11b. Jeżeli plan ruchu zakładu górniczego jest poprzedzony decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa lub 

jeżeli koncesja została poprzedzona taką decyzją, do postępowania o zatwierdzeniu tego 

planu nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych. 

12. Organ nadzoru górniczego przesyła organowi koncesyjnemu kopię decyzji 

zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego, a w przypadku planu ruchu dla 

wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża 

węglowodorów - także egzemplarz tego planu w postaci elektronicznej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 i 2486 oraz z 2018 r. 

poz. 1075)  

Art. 32a. 

1. Pracownicy Biura Rzecznika są obowiązani do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu [art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.)] <art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)> 

oraz innych informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, o 

których powzięli wiadomość w związku z czynnościami wykonywanymi na podstawie 

ustawy. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do informacji powszechnie dostępnych, informacji o 

wszczęciu postępowania oraz informacji o wydaniu decyzji kończących postępowanie i 

ich ustaleniach. 
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 U S T A W A    z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 122, 138, 650 i 1000) 

Art. 17. 

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na obrót zawiera: 

1)   imię i nazwisko oraz adres albo nazwę (firmę) oraz adres siedziby podmiotu 

odpowiedzialnego; 

2)   nazwę produktu biobójczego; 

3)   imię i nazwisko oraz adres albo nazwę (firmę) oraz adres siedziby wytwórcy produktu 

biobójczego; 

4)   nazwę chemiczną substancji czynnej lub substancji czynnych lub inną pozwalającą na 

ustalenie tożsamości substancji czynnej oraz, jeżeli są dostępne, jej numer WE i numer 

CAS, o których mowa w części I załącznika VI do rozporządzenia nr 1272/2008, oraz 

określenie jej zawartości w produkcie biobójczym w jednostkach metrycznych; 

5)   informację o przeznaczeniu produktu biobójczego, z uwzględnieniem grupy 

produktowej oraz postaci użytkowej produktu biobójczego; 

6)   informację o rodzaju użytkowników; 

7)   informację o rodzaju opakowania; 

8)   okres ważności produktu biobójczego. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   treść oznakowania opakowania produktu biobójczego w języku polskim, zgodnie z 

art. 33; 

2)   sporządzone w języku polskim albo języku angielskim sprawozdanie z badań 

potwierdzających skuteczność produktu biobójczego; w przypadku złożenia 

sprawozdania z badań w innym języku wnioskodawca jest obowiązany dołączyć 

tłumaczenie na język polski albo język angielski, poświadczone przez tłumacza 

przysięgłego; 

3)   kartę charakterystyki produktu biobójczego, jeżeli dotyczy; 

4)   upoważnienie do korzystania z danych, jeżeli dotyczy; 

5)   informację o nazwie dostawcy substancji czynnej lub dostawcy produktu biobójczego 

znajdującego się w wykazie, o którym mowa w art. 95 rozporządzenia 528/2012, 

którego produkty lub substancje podmiot odpowiedzialny będzie udostępniał po 

uzyskaniu pozwolenia na obrót. 
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3. Badania, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wykonuje się według metod uznanych 

międzynarodowo lub metod zgodnych z Polskimi Normami. W przypadku braku takich 

metod lub w przypadku ich modyfikacji, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia 

na obrót, należy uzyskać akceptację metody. Prezes Urzędu udziela akceptacji metody lub 

odmawia jej akceptacji w formie pisemnego zawiadomienia. 

4. Kartę charakterystyki, o której mowa w ust. 2 pkt 3, sporządza się dla produktów 

biobójczych i udostępnia na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i 

utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającym dyrektywę 1999/45/WE 

oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) 

nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, 

str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem 1907/2006". 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, i dokumenty, o których mowa w ust. 2, są składane w 

postaci papierowej albo elektronicznej. 

6. Właściciel sprawozdania z badań, o których mowa w ust. 2 pkt 2, może ze względu na 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu [art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.)]  <art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 419)> złożyć do Prezesa Urzędu bezpośrednio lub za pośrednictwem 

podmiotu odpowiedzialnego wniosek o nieujawnianie sprawozdania osobom trzecim. 

 

Art. 30. 

 Dokumentacja przedłożona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na obrót może być 

udostępniana osobom mającym w tym interes prawny, z zachowaniem przepisów o 

ochronie informacji niejawnych oraz ochronie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu [art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji]  <art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji>. 
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U S T A W A     z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 

i 2491 oraz z 2018 r. poz. 685 i 723) 

 

Art. 181. 

 1. Fundusz może utworzyć instytucję pomostową, w formie spółki kapitałowej, w celu: 

1)   zarządzania przejętymi na podstawie decyzji Funduszu prawami udziałowymi w jednym 

lub kilku podmiotach w restrukturyzacji i wykonywania uprawnień z tych praw, 

2)   kontynuowania działalności przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji lub jego 

części, przejętej na podstawie decyzji Funduszu, oraz jego reorganizacji 

- do czasu zbycia podmiotowi trzeciemu lub zakończenia działalności. 

2. W celu utworzenia instytucji pomostowej Fundusz może nabyć akcje lub udziały banku 

prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej albo firmy inwestycyjnej, w liczbie 

zapewniającej uzyskanie statusu podmiotu dominującego. Przepisów art. 25-25r ustawy - 

Prawo bankowe, art. 106-108 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 73 i 

art. 74 ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się. 

3. Przedsiębiorstwo instytucji pomostowej, jej akcje albo udziały powinny być zbyte w 

okresie 2 lat od dnia rozpoczęcia działalności, o której mowa w art. 188 ust. 1. Fundusz 

może przedłużyć ten termin, na jej wniosek lub z urzędu, o rok, w przypadku gdy jest to 

konieczne w celu: 

1)   zbycia akcji albo udziałów instytucji pomostowej; 

2)   zbycia przedsiębiorstwa instytucji pomostowej lub jej wybranych praw majątkowych lub 

wybranych zobowiązań; 

3)   likwidacji instytucji pomostowej; 

4)   zapewnienia kontynuacji świadczenia istotnych usług finansowych. 

4. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 3, Fundusz uwzględnia ocenę warunków 

rynkowych i prognozę ich zmiany. Termin może być ponownie przedłużony. 

5. Działalność instytucji pomostowej podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję 

Nadzoru Finansowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe 

albo ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, o ile przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej. 
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6. Do utworzenia i działalności instytucji pomostowej przepisów art. 36 ust. 4, art. 38, art. 

141m-141x, art. 142, art. 142a, art. 144-147, art. 153-157f oraz art. 158 ust. 4, 5 i 7 

ustawy - Prawo bankowe oraz przepisów art. 84 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 

110zc-110zzd oraz art. 167 ust. 1 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie 

stosuje się. 

7. Ujawnienie informacji objętych odpowiednio tajemnicą bankową, o której mowa w art. 104 

ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, albo tajemnicą zawodową, o której mowa w art. 147 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne 

do zawarcia i wykonania umów w zakresie zbycia akcji instytucji pomostowej, 

przedsiębiorstwa instytucji pomostowej albo jej praw majątkowych lub zobowiązań. W 

tych samych granicach jest dopuszczalne ujawnienie informacji poufnej, o której mowa w 

art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz informacji objętych tajemnicą 

przedsiębiorstwa w rozumieniu [art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.)]  <art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 419)>. 

8. Z chwilą zbycia wszystkich akcji albo udziałów instytucji pomostowej lub utraty statusu 

podmiotu dominującego przez Fundusz, do jej działalności nie stosuje się przepisów 

ustawy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 

przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 67 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   dostawca - przedsiębiorcę, który wytwarza lub przetwarza produkty rolne lub spożywcze 

lub odpłatnie zbywa je nabywcy; 

2)   nabywca - przedsiębiorcę, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy 

produkty rolne lub spożywcze w celu ich sprzedaży, odsprzedaży lub przetworzenia; 
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3)   produkt rolny lub spożywczy - środek spożywczy w rozumieniu art. 2 rozporządzenia 

(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w 

zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.- 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463); 

4)   przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów; 

5)   rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61); 

[6)   tajemnica przedsiębiorstwa - tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 

poz. 1503, z późn. zm.).] 

<6) tajemnica przedsiębiorstwa – tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2018 r. poz. 419).> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. z 2018 r. poz. 319 i 730) 

 

Art. 26. 

1. Do zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, realizowanych w związku z 

organizacją Konferencji COP24 oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji 

Prezydencji Konferencji Stron, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych, jeżeli: 

1)   realizacja zamówienia wymaga zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Konferencji 

COP24 lub bezpieczeństwa publicznego przez podmioty realizujące to zamówienie lub 

2)   wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 
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2. Udzielając zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający: 

1)   zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej; 

2)   zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów 

zainteresowanych realizacją zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć 

wpływ na jego udzielenie; 

3)   może kierować się, w odniesieniu do zamawianych dostaw, usług i robót 

budowlanych, oprócz kryterium ceny, również innymi kryteriami, w szczególności 

kryteriami odnoszącymi się do aspektów środowiskowych lub społecznych; 

4)   nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu [art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.)] <art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 419)> , jeżeli podmiot zainteresowany realizacją zamówienia, 

nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyjątkiem nazwy 

(firmy) oraz adresu podmiotu zainteresowanego realizacją zamówienia, a także 

informacji dotyczących ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofercie, które nie mogą zostać zastrzeżone; 

5)   niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i 

nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o realizację zamówienia, albo informację 

o nieudzieleniu zamówienia. 

3. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w 

ust. 1, podlegają wyłączeniu, jeżeli: 

1)   ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 

2)   pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego 

zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających, lub organów nadzorczych 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
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3)   przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów 

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

4)   pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

5)   zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

4. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w 

ust. 1, składają zamawiającemu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu 

okoliczności, o których mowa w ust. 3. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

5. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione względami 

bezpieczeństwa. 

 

 


