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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 

przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 

(druk nr 965) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych 

w całym łańcuchu dostaw surowców rolnych i żywności poprzez objęcie reżimem ustawy 

o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi relacji handlowych pomiędzy dostawcą a nabywcą bez 

względu na łączną wartość obrotów między nimi.
1)

 

W następstwie zmiany art. 2 nie będzie stosowany również – jako warunek objęcia 

reżimem ustawy – próg wielkości obrotu nabywcy albo dostawcy, który stosował praktykę 

nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. W następstwie noweli znacząco poszerzy 

się krąg podmiotów, które będą podlegać ustawie. 

Ponadto ustawodawca rezygnuje z określania formy zawiadomienia o podejrzeniu 

stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Dotychczas 

zawiadomienie musiało być zgłoszone na piśmie. Ustawa zapewni także anonimowość 

                                                 

1)
 Zgodnie z art. 2 nowelizowanej ustawy, akt ten stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub 

spożywczych, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zawieranych między nabywcami tych produktów a 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 przekracza 50 000 zł oraz 

2) obrót w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary osiągnięty przez nabywcę albo dostawcę, 

który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, a w przypadku gdy należy 

on do grupy kapitałowej – obrót tej grupy, w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania, 

o którym mowa w pkt 1, przekracza 100 000 000 zł. 
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zgłaszającemu zawiadomienie oraz uniemożliwi ujawnianie treści zawiadomienia stronom 

postępowania, na wszystkich jego etapach.  

Ustawa ma również umożliwić Prezesowi UOKiK zlecanie Inspekcji Handlowej 

kontroli w toku postępowań prowadzonych na podstawie nowelizowanej ustawy, na zasadach 

analogicznych do obowiązujących w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników 

UOKiK. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 4 października 2018 r. Projekt ustawy 

był przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 2791). Marszałek Sejmu skierował w dniu 

23 sierpnia 2018 r. projekt do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania. Komisje po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 1 października 2018 r. wniosły 

o uchwalenie projektu w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy 2873). Drugie 

czytanie odbyło się w dniu 3 października 2018 r. W trakcie prac nad projektem w Sejmie nie 

dokonano w nim zmian merytorycznych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


