
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 4 października 2018 r.  

 

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 

kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 

 

(druk nr 965) 

 

 

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 i 1637) 

[Art. 2. 

Ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych, zwanych dalej 

"umowami", z wyłączeniem dostaw bezpośrednich w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.), 

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, o którym mowa w art. 33 ust. 1, nabywcy albo dostawcy, który stosował praktykę 

nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, a w przypadku gdy należy on do 

grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 

1823), zwanej dalej "ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów", obrót tej grupy, w 

roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania, o którym mowa w pkt 1, przekracza 

100 000 000 zł.] 

<Art. 2. 

Ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych, zwanych 

dalej „umowami”, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich w rozumieniu ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669), 

zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami.> 
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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; 

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;] 

<4) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 

1669), zwanej dalej „ustawą 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)   
(1)

 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 i 1637). 

Art. 7. 

[1. Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy 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.] 

<1. Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie znacznej 

dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo 

dostawcy względem nabywcy.> 
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2. Wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi 

obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes. 

3. Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polega w szczególności na: 

1)   nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy; 

2)   przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od 

niej lub jej wypowiedzenia; 

3)   uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną 

ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z 

przedmiotem umowy; 

4)   nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub 

spożywcze. 

Art. 11. 

[1. Przedsiębiorca może zgłosić Prezesowi Urzędu, na piśmie, zawiadomienie dotyczące 

podejrzenia stosowania wobec niego praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę 

kontraktową.] 

<1. Każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu zawiadomienie dotyczące podejrzenia 

stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.> 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   wskazanie podmiotu, któremu jest zarzucane stosowanie praktyki nieuczciwie 

wykorzystującej przewagę kontraktową; 

2)   opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia; 

3)   uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy; 

4)   dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wszelkie dokumenty, które mogą 

stanowić dowód naruszenia przepisów ustawy. 

4. Prezes Urzędu przekazuje, na piśmie, zgłaszającemu zawiadomienie, o którym mowa w 

ust. 1, informację o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia wraz z uzasadnieniem, w 

terminie określonym w art. 35-37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138), zwanej 

dalej "Kodeksem postępowania administracyjnego". 

<5. Dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie oraz treść zawiadomienia nie 

podlegają ujawnieniu stronom postępowania na żadnym jego etapie.> 
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[Art. 21. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), z wyłączeniem art. 48, art. 

50, art. 54 i art. 55 tej ustawy.] 

<Art. 21. 

 Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy przeprowadzanej na podstawie 

art. 16 ust. 1 lub zleconej Inspekcji Handlowej przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 

35 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 

1633), z wyłączeniem art. 48, art. 50, art. 54 i art. 55 tej ustawy.> 

 

[Art. 28. 

Prezes Urzędu może nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji w całości lub w 

części, jeżeli stosowanie praktyki zagraża dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorcy, w 

stosunku do którego strona postępowania wykorzystywała przewagę kontraktową.] 

 

<Art. 28. 

 Prezes Urzędu może nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji w całości lub w 

części, jeżeli wymaga tego ochrona istotnych interesów dostawców lub nabywców.> 

 


