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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 4 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1226) 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 369) 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

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

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), 

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)   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; 
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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, 

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; 
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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 

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 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 

2244 oraz z 2019 r. poz. 80); 

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; 
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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, z późn. 

zm.); 

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 i 1637); 

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

Konsumentów; 

19)  (uchylony); 

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) [.] <;> 

<23) rozporządzeniu 2018/302 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji 

klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce 

prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany 

rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. 

Urz. UE L 60 I z 02.03.2018, str. 1, z późn. zm.).> 
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Art. 29. 

1. Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach 

ochrony konkurencji i konsumentów. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad 

działalnością Prezesa Urzędu. 

2. Prezes Urzędu jest: 

1)   organem wykonującym zadania nałożone na władze państw członkowskich Unii 

Europejskiej na podstawie art. 104 i art. 105 TFUE. W szczególności Prezes Urzędu 

jest właściwym organem ochrony konkurencji w rozumieniu art. 35 rozporządzenia nr 

1/2003/WE; 

2)   jednolitym urzędem łącznikowym w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 

2006/2004/WE oraz, w zakresie swoich ustawowych kompetencji, jest właściwym 

organem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 2006/2004/WE. 

<2a. Prezes Urzędu jest organem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 7 ust. 1 

rozporządzenia 2018/302 w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym 

konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów.> 

3. Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa Urzędu spośród osób wyłonionych w drodze 

otwartego i konkurencyjnego naboru. 

3a. Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa 

Urzędu. 

3b. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu ogłasza się przez umieszczenie 

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres Urzędu; 
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2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

3d. Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu przeprowadza zespół, powołany przez Szefa 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, liczący co 

najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych 

kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę 

niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, 

oraz kompetencje kierownicze. 

3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, może być 

dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

3f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

3g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Szefowi 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

3h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres Urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)   skład zespołu. 
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3i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres Urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

4. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu. Prezes Urzędu pełni obowiązki do dnia 

powołania jego następcy. 

5. (uchylony). 

6. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów, zwanego dalej "Urzędem". 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

Art. 31. 

Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy: 

1)   sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy; 

2)    wydawanie decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach 

koncentracji przedsiębiorców, w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a 

także innych decyzji przewidzianych w ustawie; 

3)   prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rynkowych 

przedsiębiorców; 

4)   przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów 

rządowej polityki konsumenckiej; 

5)   współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organami i organizacjami, do których 

zakresu działania należy ochrona konkurencji i konsumentów; 

6)   wykonywanie zadań i kompetencji organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu nr 1/2003/WE oraz w rozporządzeniu nr 

139/2004/WE; 
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7)   wykonywanie zadań i kompetencji właściwego organu oraz jednolitego urzędu 

łącznikowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu 

nr 2006/2004/WE; 

7a)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym 

rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823); 

<7b) wykonywanie zadań organu odpowiedzialnego w rozumieniu art. 7 ust. 1 

rozporządzenia 2018/302 w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym 

konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów;> 

8)   opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych 

dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów; 

9)   przedkładanie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji rządowych 

programów rozwoju konkurencji i polityki konsumenckiej; 

10)  współpraca z organami samorządu terytorialnego, w zakresie wynikającym z rządowej 

polityki konsumenckiej; 

11)  (uchylony); 

12)  opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących 

wiedzę o ochronie konkurencji i konsumentów; 

13)   występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i 

konsumentów; 

14)  realizacja zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

współpracy i wymiany informacji w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz 

pomocy publicznej; 

15)  gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 

i konsumentów, w szczególności przez zamieszczanie decyzji Prezesa Urzędu na stronie 

internetowej Urzędu; 

16)  współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie 

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 

16a)   współpraca z Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki, z organem 

właściwym do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz organem właściwym w 

sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym, w zakresie niezbędnym do wykonywania 

obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości 

hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1); 
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16b)   współpraca z Komisją Nadzoru Audytowego, w tym udzielanie informacji, wyjaśnień i 

przekazywanie dokumentów, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z 

monitorowaniem rynku w zakresie, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych 

jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. 

UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66); 

17)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych. 

 

Art. 32a. 

1. Przy Prezesie Urzędu działa punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania 

sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów 

konsumenckich, zwany dalej "punktem kontaktowym". 

2. Do zadań punktu kontaktowego należy: 

1)   udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów 

wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami; 

2)   realizowanie zadań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu 

rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 

i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) 

(Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1); 

3)   zapewnienie łącza internetowego do platformy ODR, o której mowa w 

rozporządzeniu wymienionym w pkt 2. 

<2a. Punkt kontaktowy realizuje również zadania, o których mowa w art. 8 

rozporządzenia 2018/302.> 

3. Tryb pracy punktu kontaktowego określa regulamin ustalony przez Prezesa Urzędu. 

 

[Art. 33. 

1. W skład Urzędu wchodzi Centrala w Warszawie, delegatury Urzędu w Bydgoszczy, w 

Gdańsku, w Katowicach, w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, w Poznaniu, w Warszawie i 

we Wrocławiu oraz laboratoria nadzorowane przez Prezesa Urzędu. 

2. Delegaturami Urzędu kierują dyrektorzy delegatur. 
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3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową i 

rzeczową delegatur Urzędu w sprawach z zakresu działania Prezesa Urzędu, 

uwzględniając charakter i liczbę spraw występujących na danym terenie. 

4. Delegatury Urzędu oprócz spraw należących do ich właściwości mogą załatwiać inne 

sprawy przekazane im przez Prezesa Urzędu. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Urzędu może sprawę należącą do 

właściwości delegatury przejąć lub przekazać do załatwienia innej delegaturze Urzędu 

albo sprawę należącą do swojej właściwości przekazać do załatwienia wskazanej 

delegaturze. 

6. Decyzje i postanowienia w sprawach z zakresu właściwości delegatur oraz w sprawach 

przekazanych do załatwienia przez Prezesa Urzędu na podstawie ust. 5 dyrektorzy 

delegatur wydają w imieniu Prezesa Urzędu. 

 

Art. 34. 

Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady 

Ministrów.] 

<Art. 33. 

W skład Urzędu wchodzą Centrala w Warszawie, delegatury Urzędu oraz laboratoria 

nadzorowane przez Prezesa Urzędu. 

Art. 34. 

Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Urzędowi statut określający jego 

organizację oraz zadania i rozmieszczenie delegatur Urzędu.> 

 

Art. 42. 

1. Do zadań rzecznika konsumentów należy: 

1)   zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w 

zakresie ochrony interesów konsumentów; 

2)   składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 

w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

3)   występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów; 

[4)   współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji 

Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;] 
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<4) współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz 

organizacjami konsumenckimi;> 

5)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych. 

2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz 

konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach 

o ochronę interesów konsumentów. 

3. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest 

oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - 

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.). 

4. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie ust. 1 

pkt 3, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących 

przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. 

5. Do rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. 

 

[Art. 43. 

1. Rzecznik konsumentów, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkłada staroście 

(prezydentowi miasta) do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w 

roku poprzednim oraz przekazuje je właściwej miejscowo delegaturze Urzędu. 

2. (uchylony). 

3. Rzecznik konsumentów jest obowiązany przekazywać na bieżąco delegaturom Urzędu 

wnioski i sygnalizować problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają 

podjęcia działań przez organy administracji rządowej.] 

 

<Art. 43. 

1. Rzecznik konsumentów, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkłada 

staroście (prezydentowi miasta) do zaopiniowania roczne sprawozdanie ze swojej 

działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je Prezesowi Urzędu w terminie 7 

dni od zaopiniowania przez starostę (prezydenta miasta). 

2. W przypadku niezaopiniowania przez starostę (prezydenta miasta) sprawozdania, o 

którym mowa w ust. 1, rzecznik konsumentów przekazuje sprawozdanie Prezesowi 

Urzędu w terminie do dnia 10 maja każdego roku. 
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3. Rzecznik konsumentów przekazuje na bieżąco Prezesowi Urzędu wnioski i 

sygnalizuje problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia 

działań przez organy administracji rządowej.> 

 

Art. 44. 

1. Przy Prezesie Urzędu działa Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów, zwana dalej 

"Radą". 

2. Rada jest stałym organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu w zakresie spraw 

związanych z ochroną praw konsumentów na szczeblu samorządu powiatowego. 

3. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1)   przedstawianie propozycji dotyczących kierunków zmian legislacyjnych w przepisach 

dotyczących ochrony praw konsumentów; 

2)   wyrażanie opinii w przedmiocie projektów aktów prawnych lub kierunków rządowej 

polityki konsumenckiej; 

3)   wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu ochrony konsumentów przedłożonych 

Radzie przez Prezesa Urzędu; 

4)   przekazywanie informacji dotyczących ochrony konsumentów, w zakresie 

wskazanym przez Prezesa Urzędu. 

[4. W skład Rady wchodzi dziewięciu rzeczników konsumentów, po jednym z obszaru 

właściwości miejscowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.] 

<4. W skład Rady wchodzi szesnastu rzeczników konsumentów po jednym z każdego 

województwa.> 

5. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Urzędu. [Powołanie następuje na wniosek 

dyrektorów delegatur, o których mowa w ust. 4, za pisemną zgodą rekomendowanych 

rzeczników konsumentów.] <Powołanie następuje za pisemną zgodą powoływanych 

rzeczników konsumentów.>W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji rzecznika 

konsumentów, członkostwo w Radzie wygasa. 

6. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Urząd. 

7. Urząd zwraca członkom Rady koszty przejazdów na posiedzenia Rady, na zasadach 

określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 

podróży służbowej na obszarze kraju. 

8. Tryb pracy Rady określa regulamin ustalony przez Prezesa Urzędu. 
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Art. 73. 

1. Informacje uzyskane w toku postępowania nie mogą być wykorzystane w innych 

postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 

2-4. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 

1)   postępowania karnego prowadzonego w trybie publicznoskargowym lub 

postępowania karno-skarbowego; 

2)   innych postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu; 

3)   wymiany informacji z Komisją Europejską i organami ochrony konkurencji państw 

członkowskich Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 1/2003/WE; 

4)   wymiany informacji z Komisją Europejską i właściwymi organami państw 

członkowskich Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 2006/2004/WE; 

5)   przekazywania właściwym organom informacji, które mogą wskazywać na naruszenie 

odrębnych przepisów; 

6)    postępowania cywilnego o naprawienie szkody wyrządzonej przez 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) - w zakresie, w jakim przepisy wymienionej ustawy zezwalają na wykorzystanie 

informacji, o których mowa w ust. 1 [.] <;> 

<7) przekazywania informacji Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego na 

podstawie art. 17ca ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730 i 875).> 

3. Prezes Urzędu udostępnia organom regulacyjnym w dziedzinie rynku usług 

telekomunikacyjnych i pocztowych oraz gospodarki paliwami i energią, zwanym dalej 

"organami regulacyjnymi", informacje, w tym wyniki badań i analiz rynkowych, 

niezbędne w postępowaniach prowadzonych przez te organy, z wyjątkiem informacji: 

1)   co do których obowiązek zachowania poufności wynika z zobowiązań 

międzynarodowych, w szczególności informacji uzyskanych w toku postępowań 

wszczętych na podstawie art. 101 lub art. 102 TFUE; 

2)   uzyskanych w związku z zastosowaniem art. 89a i art. 113a-113k. 

4. Organy regulacyjne są obowiązane do ochrony informacji uzyskanych na podstawie ust. 3, 

w szczególności informacje te nie mogą być wykorzystane w postępowaniach innych niż 

prowadzone przez organy regulacyjne. Przepisy art. 69 i 71 stosuje się odpowiednio. 
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5. Informacje uzyskane w toku postępowania od organu ochrony konkurencji państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej mogą być wykorzystane w toku tego postępowania na 

warunkach, na jakich zostały przekazane przez ten organ, włączając w to 

niewykorzystanie informacji do nałożenia sankcji na określone osoby. 

6. Prezes Urzędu zawiadamia strony o zaliczeniu w poczet dowodów informacji uzyskanych 

w trakcie innego prowadzonego przez niego postępowania. 

 

Art. 99a. 

1. Konsument, rzecznik konsumentów, [Rzecznik Ubezpieczonych] <Rzecznik Finansowy>, 

organizacja konsumencka lub zagraniczna organizacja wpisana na listę organizacji 

uprawnionych w państwach Unii Europejskiej do wszczęcia postępowania o uznanie 

postanowień wzorca umowy za niedozwolone, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej, jeżeli cel jej działania uzasadnia wystąpienie przez nią z takim 

zawiadomieniem dotyczącym wzorców umów stosowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, 

zagrażających interesom konsumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja 

ta ma swoją siedzibę, mogą zgłosić Prezesowi Urzędu na piśmie zawiadomienie 

dotyczące podejrzenia naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 23a. 

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

1)   wskazanie przedsiębiorcy, któremu zarzucane jest stosowanie niedozwolonych 

postanowień wzorca umowy; 

2)   opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia; 

3)   wskazanie postanowienia wzorca umowy naruszającego zakaz, o którym mowa w art. 

23a; 

4)   uprawdopodobnienie naruszenia zakazu określonego w art. 23a; 

5)   dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie. 

3. Przepisy art. 86 ust. 3 i 4 stosuje się. 

Art. 105a. 

1. W toku postępowania przed Prezesem Urzędu może być przeprowadzona przez 

upoważnionego pracownika Urzędu lub Inspekcji Handlowej, zwanego dalej 

"kontrolującym", kontrola u każdego przedsiębiorcy, zwanego dalej "kontrolowanym", w 

zakresie objętym tym postępowaniem. 

2. Prezes Urzędu może upoważnić do udziału w kontroli: 
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1)   pracownika organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

w przypadku, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr 1/2003/WE; 

2)   pracownika organu wnioskującego w rozumieniu art. 3 pkt f rozporządzenia nr 

2006/2004/WE w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 tego rozporządzenia; 

3)   osoby posiadające wiadomości specjalne, jeżeli do przeprowadzenia kontroli 

niezbędne są tego rodzaju wiadomości. 

[3. W sprawach z zakresu właściwości delegatur oraz w sprawach przekazanych do 

załatwienia delegaturom przez Prezesa Urzędu, na podstawie art. 33 ust. 4 i 5, 

pracownicy delegatur przeprowadzają kontrolę na podstawie upoważnienia dyrektora 

delegatury wydanego w imieniu Prezesa Urzędu.] 

4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli lub do udziału w kontroli zawiera: 

1)   oznaczenie organu kontroli; 

2)   wskazanie podstawy prawnej; 

3)   datę i miejsce wystawienia; 

4)   imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej, a 

w przypadku upoważnienia do udziału w kontroli osób, o których mowa w ust. 2 - 

imiona i nazwiska tych osób oraz numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

5)   oznaczenie kontrolowanego; 

6)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli, w tym okresu objętego kontrolą; 

7)   określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanej daty jej zakończenia; 

8)   podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

5. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, wydają odpowiednio: 

Prezes Urzędu oraz, na jego wniosek, wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. 

6. Kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej upoważnienie 

do przeprowadzenia kontroli oraz okazuje legitymację służbową, a osoby upoważnione do 

udziału w kontroli, o których mowa w ust. 2, dowód osobisty, paszport lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość. 

7. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, upoważnienie 

do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa, dowód osobisty, paszport lub 

inny dokument potwierdzający tożsamość mogą być okazane innemu pracownikowi 
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kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny lub przywołanemu świadkowi, którym powinien 

być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu 

przeprowadzającego kontrolę. W takim przypadku upoważnienie doręcza się niezwłocznie 

kontrolowanemu, nie później jednak niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli. 

 

Art. 105q. 

Do przeszukania, o którym mowa w art. 105n, stosuje się odpowiednio przepisy: 

1)   art. 105a [ust. 2-7] <ust. 2 i 4–7>, art. 105b, art. 105d-105h, art. 105j i art. 105k; 

2)    art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 52 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców - w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale; 

3)   art. 180, art. 224 § 1, art. 225 i art. 226 oraz art. 236a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego; sądem właściwym na potrzeby stosowania tych przepisów 

jest sąd ochrony konkurencji i konsumentów. 

 

Art. 113. 

1. Prezes Urzędu może na wniosek przedsiębiorcy, osoby zarządzającej lub innych osób, o 

których mowa w art. 108, odroczyć uiszczenie kary pieniężnej albo rozłożyć ją na raty ze 

względu na ważny interes wnioskodawcy. 

<1a. Ulgi w spłacie kary pieniężnej, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane 

przedsiębiorcy wyłącznie jako pomoc de minimis, w zakresie i na zasadach 

określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.> 

2. Do wniosku dołącza się uzasadnienie wskazujące ważny interes wnioskodawcy. 

[3. W przypadku odroczenia uiszczenia kary pieniężnej albo rozłożenia jej na raty, Prezes 

Urzędu nalicza od nieuiszczonej kwoty odsetki w stosunku rocznym, których wysokość 

wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), od 

dnia następującego po dniu złożenia wniosku.] 

<3. W przypadku odroczenia uiszczenia kary pieniężnej albo rozłożenia jej na raty, 

Prezes Urzędu nalicza od nieuiszczonej kwoty odsetki w stosunku rocznym w 

wysokości wynoszącej 50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 
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924, 1018 i …), ogłaszanej na podstawie art. 56d tej ustawy, od dnia następującego 

po dniu złożenia wniosku.> 

4. W przypadku rozłożenia na raty kary pieniężnej, odsetki, o których mowa w ust. 3, są 

naliczane odrębnie od każdej raty. 

5. Odsetki są naliczane za okres do dnia upływu odroczonego terminu płatności kary 

pieniężnej albo terminu zapłaty poszczególnych rat. 

6. Prezes Urzędu może uchylić odroczenie uiszczenia kary pieniężnej albo rozłożenie jej na 

raty, jeżeli ujawniły się nowe lub uprzednio nieznane okoliczności istotne dla 

rozstrzygnięcia lub jeżeli rata nie została uiszczona w terminie. 

7. Rozstrzygnięcie Prezesa Urzędu w przedmiocie odroczenia uiszczenia kary pieniężnej albo 

rozłożenia jej na raty następuje w drodze postanowienia, na które nie przysługuje 

zażalenie. 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 

1018) 

Art. 298. 

Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

1a)   Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej; 

2)   innym organom podatkowym; 

3)    (uchylony); 

3a)   (uchylony); 

4)   Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

Najwyższej Izbie Kontroli; 

5)    sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 

funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej 

lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w związku z toczącym się postępowaniem; 

5a)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i ich posiadającym pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
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postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych; 

5b)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i ich posiadającym pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszom lub żołnierzom, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia, ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów albo ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem; 

6)   biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w 

zakresie określonym przez organ podatkowy; 

6a)  wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

6b)   Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - w związku z prowadzonym 

postępowaniem oraz wydawaniem opinii prawnej; 

6c)   organom nadzoru górniczego - w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, 

wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 

2018 r. poz. 228); 

6d)   Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326 i 730); 

6e)   organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności sprawdzających i postępowania 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

<6f) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w związku z 

toczącym się postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 369 i …) oraz przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami 

rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 517 i …);> 
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7)   innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach 

oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska. 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. 

zm.) 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do 

udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków 

bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem 

kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c)   stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1c)   instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym do stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części 

trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1d)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, lub 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 105c; 
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1e)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz izbie 

rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 

92bb ust. 1, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której mowa w art. 

92ba ust. 3; 

1f)   Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa 

w art. 67, w zakresie niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków, 

o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa; 

1g)   dostawcom świadczącym usługę inicjowania transakcji płatniczej, o których mowa w 

art. 2 pkt 4d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej; 

1h)   dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku, o których mowa 

w art. 2 pkt 4e ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku; 

1i)   dostawcom usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków określonych 

w art. 143a ust. 1 pkt 2, art. 143b ust. 2 i art. 143c ust. 2 i 5 tej ustawy; 

1j)  
(25)

 zakładom ubezpieczeń, zakładom reasekuracji, dominującym podmiotom 

ubezpieczeniowym, dominującym podmiotom nieregulowanym lub mieszanym 

dominującym podmiotom ubezpieczeniowym w zakresie niezbędnym do 

wykonywania obowiązujących te podmioty przepisów dotyczących nadzoru nad 

grupą, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000, 1669, 2215 i 

2243), oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązujących te podmioty 

przepisów dotyczących nadzoru uzupełniającego sprawowanego na podstawie ustawy 

o nadzorze uzupełniającym; 

2)   na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie 

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o 

którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji 

Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu, 
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b)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

–  przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie 

informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej, 

–  określone w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1600), zwanej dalej "Kodeksem karnym", 

–  w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności 

bankowych, w celu weryfikacji zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, 

c)  sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy 

prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową, 

d)  sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział 

majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej 

stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

e)   
(26)

 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego 

albo naczelnika urzędu skarbowego na zasadach i w trybie określonych w 

przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej: 

–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach 

o przestępstwa skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 

zawartej z bankiem, 

–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach 

o przestępstwa skarbowe popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem 

rachunku, 

–  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania 

dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych 
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korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

albo ich równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

–  
(27)

 w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową, kontrolą podatkową albo 

toczącym się postępowaniem podatkowym albo czynnościami audytowymi, o 

których mowa w art. 99a pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej, 

–  
(28)

 w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi, o których mowa w art. 

49a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o 

Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 oraz z 2018 r. poz. 1000), 

g)  (uchylona), 

h)   Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz upoważnionych pracowników 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym upoważnieniem, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona), 

k)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Służby Ochrony Państwa i ich posiadających pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych, 

l)   Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 
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la)   Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia 

przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a 

także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, 650 

i 1544), 

ł)   komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub 

pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, 

obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, 

postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności 

wynikających z jego ustawowych zadań, 

ła)   Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań organu 

do spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę 

europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia 

transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych 

(Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59), 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie 

określonym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

ma)   płatnika w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

w zakresie określonym w art. 143b oraz art. 143c ust. 6 tej ustawy, 

n)   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań, 

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego 

nad konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w 

art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1993, z późn. zm.), 
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q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę 

władzę nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku 

właściwej władzy nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - 

jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym 

mowa w art. 141f ust. 3, 

r)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

–  w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362), 

–  w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 

798, 650, 1637 i 1669), 

<– w związku z toczącym się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i 

spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 517 i …),> 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w 

sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990), 

t)   (uchylona), 

u)  
(29)

 podmiotu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych, 

v)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 425), w zakresie: 

–  posiadanych przez dany podmiot: 

--   rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami 

bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych 
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rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz 

odpowiednio ich nadawców i odbiorców, 

--   rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a 

także obrotów i stanów tych rachunków, 

–  zawartych przez dany podmiot umów: 

--   kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań 

wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i 

sposobu zabezpieczenia ich spłaty, 

--   depozytowych, 

--   udostępniania skrytek sejfowych, 

–  nabytych przez dany podmiot, za pośrednictwem banków, akcji Skarbu Państwa lub 

obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi, 

–  obrotu przez dany podmiot wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi 

lub innymi papierami wartościowymi 

–  w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów. 

w)   krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z 

dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 

280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. 

UE L 122 z 03.05.2013, str. 1), w zakresie swoich kompetencji, 

wa)   Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy 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, 1637 i 

1669) w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań; 

x)   Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie 

informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie 

sprawowanego nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z 

wykonywaniem tego nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym z siedzibą w państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad 
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rynkiem kapitałowym z siedzibą w innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru 

Finansowego zawarła z tym organem porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 

2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1417), 

y)   lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie 

umowy zawartej z bankiem spółdzielczym, 

z)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych 

w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.), 

za)   Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania dowodów, a 

także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. 

poz. 491, z późn. zm.); 

zb)   marszałka województwa w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 

2018 r. poz. 650 i 1629) w związku z turystycznym rachunkiem powierniczym 

posiadanym przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających 

nabywanie powiązanych usług turystycznych; 

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz zbieraniem 

danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji 

inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do pośredniczenia w dokonywaniu 

przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z 

nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo 

dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629). 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 

przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

517) 
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Art. 16. 

1. W toku postępowania przed Prezesem Urzędu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, może 

być przeprowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów lub Inspekcji Handlowej, zwanego dalej "kontrolującym", kontrola u 

każdego przedsiębiorcy, zwanego dalej "kontrolowanym", w zakresie objętym tym 

postępowaniem. 

2. Prezes Urzędu może upoważnić do udziału w kontroli osoby posiadające wiadomości 

specjalne, jeżeli do przeprowadzenia kontroli są niezbędne tego rodzaju wiadomości. 

[3. Do upoważnień do przeprowadzenia kontroli lub do udziału w kontroli stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 105a ust. 3-7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.] 

<3. Do upoważnień do przeprowadzenia kontroli lub do udziału w kontroli stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 105a ust. 4–7 ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów.> 

Art. 39. 

Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy lub innych osób, o których mowa w art. 36, 

odroczyć uiszczenie nałożonej kary pieniężnej albo rozłożyć ją na raty ze względu na ważny 

interes wnioskodawcy. [Przepisy art. 113 ust. 2-7 ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art. 113 ust. 1a i 2–7 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów stosuje się odpowiednio.> 

 


