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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 19 października 2021 r. 

Opinia do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 

kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi  

(druk nr 516) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 

nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw 

produktów rolnych i spożywczych (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 59), zwanej dalej 

„dyrektywą 2019/633”. Przedmiotowa dyrektywa wprowadza wspólne na terytorium Unii 

Europejskiej minimalne ramy w stosowaniu jednolitego podejścia w odniesieniu do 

nieuczciwych praktyk handlowych podmiotów będących dostawcami i nabywcami 

produktów rolnych i spożywczych. Zgodnie z art. 13 dyrektywy 2019/633 państwa 

członkowskie powinny przyjąć i opublikować krajowe przepisy wdrażające dyrektywę do 

dnia 1 maja 2021 r, a obowiązywanie tych przepisów powinno nastąpić najpóźniej 1 listopada 

2021 r. 

Implementacja dyrektywy 2019/633 została wykonana poprzez uchwalenie nowej 

ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi, tym samym z dniem wejścia w życie opiniowanej 

ustawy traci moc ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o tym samym tytule, która dotychczas 

regulowała kwestie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową w obrocie 

pomiędzy dostawcami i odbiorcami produktów rolnych i spożywczych.  
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Opiniowana ustawa w porównaniu do dotychczasowej regulacji wprowadza zmiany 

polegające w szczególności na: 

– poszerzeniu definicji produktów rolnych i spożywczych (będą to produkty wymienione 

w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także produkty w nim 

niewymienione, ale przetworzone z przeznaczeniem do spożycia, z wykorzystaniem 

produktów wymienionych w tym załączniku); 

– rozszerzeniu definicji nabywcy (nowa definicja obejmuje podmiot publiczny, o którym 

mowa w art. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który bezpośrednio lub 

pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze); 

– zdefiniowaniu kilkunastu praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej 

nabywcy względem zbywcy produktów rolnych i spożywczych; 

– dookreśleniu na czym polega znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym w 

przypadku praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową stosowanych 

w relacjach między nabywcą i dostawcą; 

– wprowadzeniu procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej (wobec strony 

dobrowolnie poddającej się karze, jej wysokość może być obniżona maksymalnie do 

50 % wysokości kary, jaka zostałaby nałożona gdyby strona dobrowolnie nie poddała 

się karze pieniężnej). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 4 sierpnia 2021 r. 

(druk sejmowy nr 1502).  

W dniu 11 sierpnia 2021 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania na 

posiedzeniu Sejmu, a następnie przekazany do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisje po rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 28 

września 2021 r., przyjęły projekt i wniosły o jego uchwalenie przez Sejm w brzmieniu 

zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1594). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 38. posiedzeniu Sejmu w dniu 30 

września 2021 r. Projekt ustawy ponownie został skierowany do właściwych przedmiotowo 

komisji sejmowych w celu ustosunkowania się do zgłoszonych poprawek i przedstawienia 

dodatkowego sprawozdania. Komisje, po ponownym rozpatrzeniu projektu ustawy na 

posiedzeniu w dniu 30 września 2021 r. pozytywnie zaopiniowały część poprawek i wniosły 



– 3 – 

 

o uchwalenie przez Sejm projektu ustawy w brzmieniu zaproponowanym przez komisje wraz 

z rekomendowanymi poprawkami (druk sejmowy nr 1594-A). 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 443 posłów, 1 poseł się wstrzymał, a 5 posłów było przeciwnych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W słowniczku do ustawy (art. 3 pkt 3) pojęcie „nabywcy” zdefiniowane zostało 

poprzez odesłanie do definicji podmiotu, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Przywołany art. 4 prawa zamówień publicznych 

odsyła natomiast przy definiowaniu pojęcia „podmiot” do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych. 

Jednocześnie w tym samym słowniczku (art. 3 pkt 5) zdefiniowane zostało pojęcie 

„przedsiębiorcy” w oparciu o definicję zawartą w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów. Należy jednak zauważyć, iż definicja zawarta 

w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów opiera się zaś na definicji przedsiębiorcy 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.  

Zarówno pojęcie „nabywcy” jak i „przedsiębiorcy” są pojęciami kluczowymi na gruncie 

opiniowanej ustawy, w związku z czym powinny być sformułowane w sposób zrozumiały dla 

adresatów tych norm; nie służy osiągnięciu tego celu zastosowanie techniki formułowania 

tych definicji w oparciu o odesłania do innych ustaw, które zawierają dalsze odesłania 

(odesłania kaskadowe). W celu uniknięcia tej nieprawidłowej techniki w redagowaniu tekstu 

prawnego (§ 157 Zasad techniki prawodawczej, dalej ZTP) proponuje się następujące 

poprawki. 

Propozycje poprawek: 

w art. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) podmiot, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych – podmiot będący: 

a) jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 

i 1773), 

b) inną, niż określona w lit. a, państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT
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c) inną, niż określona w lit. a, osobą prawną, utworzoną w szczególnym celu 

zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru 

przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmiot, o którym mowa w tym przepisie 

oraz w lit. a i b, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny 

podmiot: 

– finansuje go w ponad 50% lub 

– posiada ponad połowę udziałów albo akcji, lub 

– sprawuje nadzór nad organem zarządzającym, lub 

– ma prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 

zarządzającego, 

d) związkiem podmiotów, o których mowa w lit. a lub b, lub podmiotów, o których 

mowa w lit. c;”; 

 

w art. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) przedsiębiorcy – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), a także:  

a) osobę fizyczną, osobę prawną oraz 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 art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 

zwanej dalej „ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów”, 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 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji;”; 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojtheydgltqmfyc4njxguytomruha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojzhaydiltqmfyc4njxg4ytcmjrgi
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w art. 27 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2021 r. poz. 162)”; 

 

2. Przepis art. 8 ust. 1 pkt 1 wymaga zmiany redakcji, tak aby w sposób zrozumiały dla 

adresatów wyrażał intencje ustawodawcy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na treść ust. 4 

w art. 8, który wydaje się być sprzeczny z ust. 1 pkt 1. Przepis ten stanowi, iż terminy 

płatności, które obligują nabywcę do ustalenia kwoty zapłaty (oraz – należy przypuszczać – 

dokonania płatności) biegną „od dnia zakończenia uzgodnionego okresu dostarczania 

produktów rolnych lub spożywczych, podczas którego te produkty zostały dostarczone” 

w przypadku produktów dostarczanych regularnie, albo „od dnia dostarczenia produktów 

rolnych lub spożywczych” w przypadku nieregularnego dostarczania tych produktów. Przepis 

nie uwzględnia więc sytuacji gdy termin płatności biegnie od dnia ustalenia kwoty do 

zapłaty. Jednocześnie należy rozważyć, czy konieczne jest umieszczanie w ustawie normy 

regulującej opisaną kwestię, gdyż ustalenia jakie terminy płatności obowiązują nabywcę 

można dokonać na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. 

Propozycja poprawki: 

w art. 8: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dokonaniu przez nabywcę zapłaty dostawcy, który dostarczył produkty zgodnie z 

umową, po upływie: 

a) 30 dni od dnia zakończenia uzgodnionego między nabywcą a dostawcą okresu 

dostarczania łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych albo od dnia 

ustalenia kwoty do zapłaty za ten okres dostarczania tych produktów, jeżeli jest to 

dzień późniejszy niż dzień zakończenia uzgodnionego okresu dostarczania, zaś 

umowa przewiduje regularne dostarczanie produktów, 

b) 60 dni od dnia zakończenia uzgodnionego między nabywcą a dostawcą okresu 

dostarczania produktów rolnych lub spożywczych innych niż łatwo psujące się 

produkty rolne lub spożywcze, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty za ten okres 

dostarczania tych produktów, jeżeli jest to dzień późniejszy niż dzień zakończenia 

uzgodnionego okresu dostarczania, zaś umowa przewiduje regularne dostarczanie 

produktów, 

c) 30 dni od dnia, w którym łatwo psujące się produkty rolne lub spożywcze zostały 

dostarczone, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty, jeżeli jest to dzień późniejszy 
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niż dzień, w którym produkty te zostały dostarczone, zaś umowa nie przewiduje 

regularnego dostarczania produktów, 

d) 60 dni od dnia, w którym inne niż łatwo psujące się produkty rolne lub spożywcze 

zostały dostarczone, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty, jeżeli jest to dzień 

późniejszy niż dzień, w którym produkty te zostały dostarczone, zaś umowa nie 

przewiduje regularnego dostarczania produktów;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na potrzeby określenia terminów płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, 

uznaje się, że uzgodnione okresy dostarczania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, nie 

przekraczają 30 dni.”, 

c) skreśla się ust. 4;  

 

3. Należy zauważyć, iż nie jest jasna relacja pomiędzy art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 

w odniesieniu do praktyki nieuczciwie wykorzystującej przewagę kontraktową, określonej w 

art. 8 ust. 1 pkt 13. Przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 stanowi, iż nie uznaje się za praktykę 

nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową praktyk, o których mowa w pkt 11–16 (a 

więc także praktyki wymienionej w pkt 13), jeżeli zostały one przed ich stosowaniem 

jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawą. Jednocześnie praktyki 

wymienionej w pkt 13 (ponoszenie przez dostawcę części lub całości kosztów obniżek cen 

produktów w ramach organizowanej przez nabywcę promocji) dotyczy także art. 8 ust. 2 

pkt 2. Stanowi on, iż działania opisanego powyżej, nie będzie można uznać za praktykę 

nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, jeżeli przed przewidywanym terminem 

promocji, między dostawcą a nabywcą została zawarta umowa określająca termin 

rozpoczęcia promocji, czas jej trwania oraz ilość produktów rolnych lub spożywczych, które 

będą objęte promocją. Należy więc przyjąć, iż w odniesieniu do praktyki określonej w pkt 13 

zastosowanie ma jako lex specialis pkt 2, a nie pkt 1 w art. 8 ust. 2, co wymaga korekty 

w pkt 1. Analizując art. 8 ust. 2 pkt 2 należy też rozważyć, czy rzeczona umowa nie powinna 

przesądzać o wysokości kosztów, które dostawca ma ponieść w związku z promocją. Z 

przepisu nie wynika także jednoznacznie, czy umowa wskazana w tym przepisie jest umową 

odrębną od tej dotyczącej warunków dostawy produktów rolnych lub spożywczych, czy też 

wskazane postanowienia powinny być zawarte w treści umowy dotyczącej dostawy.  
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Propozycja poprawki: 

w art. 8 w ust. 2: 

a) w pkt 1 wyrazy „pkt 11–16” zastępuje się wyrazami „pkt 11, 12 oraz 14–16”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pkt 13 – jeżeli przed przewidywanym terminem promocji między dostawcą a nabywcą 

została zawarta odrębna umowa, która zawiera postanowienia określające termin 

rozpoczęcia promocji, czas jej trwania, ilość produktów rolnych lub spożywczych, które 

będą objęte promocją oraz wysokość kosztów, które ma ponieść dostawca.”; 

 

4. W art. 15 w ust. 2 w pkt 5 wskazano, iż zawiadomienie powinno zawierać „dane 

identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie” bez bliższego określenia zakresu tych danych, 

co budzi wątpliwości w zakresie zgodności z unijnymi (rozporządzenie RODO) i krajowymi 

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
1
. Brak uszczegółowienia zakresu 

danych podlegających przekazaniu może prowadzić do przekazywania danych, które nie są 

niezbędne dla realizacji celu ustawy, tym samym nie spełniają warunku minimalizacji danych 

określonego w art. 5 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO (przetwarzane dane powinny być 

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są 

przetwarzane). Dodatkowo powstaje także ryzyko pozyskiwania tzw. danych wrażliwych, 

które podlegają szczególnym rygorom w zakresie ich przetwarzania (przepisy unijne statuują 

zakaz przetwarzania danych wrażliwych, chyba że został spełniony jeden z wyjątków 

uzasadniających przetwarzanie tych danych określony w art. 9 ust. 2 lit. a–j rozporządzenia 

RODO). W związku z powyższym sugeruje się doprecyzowanie tego przepisu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 15 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres zgłaszającego 

zawiadomienie.”; 

 

                                                 

11
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), art. 51 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
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5. Art. 15 ust. 5 i 6 – redakcja tych przepisów znacznie utrudnia odczytanie ich ratio 

legis. Jeżeli ustawodawca zamierza wyłączyć jawność danych identyfikujących dostawcę lub 

nabywcę, którzy złożyli zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk nieuczciwie 

wykorzystujących przewagę kontraktową oraz informacji, które mogłyby zaszkodzić 

interesom tych zgłaszających, proponuje się następującą redakcję przepisów. 

Propozycja poprawki: 

w art. 15 ust. 5 i 6 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli zgłaszającym zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest dostawca lub 

nabywca dotknięty praktyką nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, dane go 

identyfikujące oraz informacje, których ujawnienie mogłoby być szkodliwe dla interesu tego 

dostawcy lub nabywcy, nie podlegają ujawnieniu stronom postępowania na żadnym jego 

etapie i po jego zakończeniu. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się, jeżeli dostawca lub nabywca zgłaszający 

zawiadomienie wyrazi zgodę na ujawnienie danych go identyfikujących lub informacji, 

których ujawnienie mogłoby być szkodliwe dla jego interesu, na piśmie utrwalonym w 

postaci papierowej lub elektronicznej podpisanym odpowiednio do sposobu utrwalenia 

podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym.”;  

 

6. Art. 18 ust. 1 stanowi podstawę do żądania przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów przekazania informacji lub dokumentów dotyczących praktyk 

nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Normie tej nie odpowiada treść ust. 2, 

który dotyczy zakresu żądania Prezesa Urzędu; przepis ten nie wskazuje, iż żądanie może 

dotyczyć przekazania dokumentów oraz stosuje odmienną terminologię od tej wskazanej w 

ust. 1 (mowa jest o udzielaniu informacji a nie przekazywaniu informacji). W związku z 

tym proponuje się doprecyzowanie przepisu adekwatnie do oczekiwań ustawodawcy.  

Należy też rozważyć uzupełnienie art. 43 (przepis o karach pieniężnych); skoro ustawa 

przewiduje możliwość nałożenia kary za nieudzielenie określonych informacji żądanych 

przez Prezesa Urzędu, taką samą sankcję powinna przewidywać za nieprzekazanie żądanych 

dokumentów. Poniżej wstępne propozycje poprawek. 
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Propozycje poprawek:  

w art. 18: 

a) w ust. 1 wyrazy „przekazywania informacji lub dokumentów,” zastępuje się wyrazami 

„udzielania informacji i przekazywania dokumentów”, 

b) w ust. 2: 

– w pkt 3 po wyrazie „informacji” dodaje się wyrazy „lub przekazania dokumentów”, 

– w pkt 4 po wyrazach „nieudzielenie informacji” dodaje się wyrazy „, nieprzekazanie 

dokumentów”; 

 

w art. 43 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) nie przekazał dokumentów żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 18 ust. 1.”; 

 

7. Art. 24 ust. 1 określa krąg osób zobowiązanych do dokonywania określonych 

czynności w ramach procedury kontrolnej (np. udzielanie żądanych informacji, umożliwianie 

wstępu do budynków kontrolowanego, udostępnianie i wydawanie dokumentów itd.) na 

żądanie podmiotu dokonującego kontroli; są to kontrolowany, osoba przez niego 

upoważniona oraz osoba, o której mowa w art. 105a ust. 7 ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów. Przywołany przepis dotyczy pracownika kontrolowanego, który może być 

uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny oraz przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, 

niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. O ile okazanie 

osobom wymienionym w art. 105a ust. 7 upoważnienia do kontroli oraz dokumentów 

ustalających tożsamość osób uczestniczących w kontroli jest rozwiązaniem nie budzącym 

wątpliwości (taką regulację zawiera art. 21 ust. 3) i stosowanym także na gruncie przepisów 

kontrolnych określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, o tyle 

zastrzeżenie budzi szerszy udział tych osób w wykonywaniu czynności na polecenie 

podmiotu dokonującego kontroli, w szczególności, iż świadek, o którym mowa w tym 

przepisie, może nie być pracownikiem podmiotu kontrolowanego. Dodatkowo należy 

zauważyć, iż zakres umocowania pracownika podmiotu kontrolowanego, który wynika z art. 

97 Kodeksu cywilnego jest ograniczony do „dokonywania czynności prawnych, które 

zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa”, 
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stąd też wątpliwym jest czy można uznać, iż pracownik ten jest umocowany także do 

dokonywania czynności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 24: 

a) w ust. 1 wyrazy „Kontrolowany, osoba przez niego upoważniona lub osoba, o której mowa 

w art. 105a ust. 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,” zastępuje się wyrazami 

„Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona”, 

b) w ust. 2 wyrazy „lub osoby, o których mowa w ust. 1,” zastępuje się wyrazami „lub osoba 

przez niego upoważniona”; 

 

8. Art. 32 ust. 1 i 2 – zestawiając oba przywołane przepisy można dojść do wniosku, że 

treść ust. 2 mieści się w ust. 1. Zgodnie z art. 32 ust. 1 strona postępowania może zobowiązać 

się do podjęcia lub zaniechania działań w celu zakończenia naruszenia zakazu stosowania 

praktyk nieuczciwie naruszających przewagę kontraktową lub usunięcia jego skutków. 

Mając na względzie, że w przepisie tym użyto spójnika alternatywy łącznej „lub”, przepis ten 

będzie mógł być podstawą zobowiązania się strony do: 

a) zakończenia naruszenia i usunięcia jego skutków, 

b) zakończenia naruszenia, 

c) usunięcia skutków naruszenia. 

Każdy z wymienionych zachowań strony postępowania będzie stanowiło podstawę do 

wydania decyzji na podstawie ust. 1. Przepis art. 32 ust. 2 przewiduje natomiast wydanie 

decyzji w sytuacji, gdy strona już zaprzestała naruszania zakazu i zobowiązała się do 

usunięcia skutków naruszenia, powtarza więc de facto to co wynika z ust. 1 tego artykułu w 

wariancie wskazanym w lit. c. W myśl tego przepisu będzie bowiem możliwe zobowiązanie 

się strony wyłącznie do usunięcia skutków naruszenia.  

Mając powyższe na względzie warto rozważyć skreślenie ust. 2 w art. 32, ewentualnie 

taką modyfikację art. 32 ust. 1, aby oba przepisy były dostatecznie rozróżnialne (np. poprzez 

zastosowanie koniunkcji w ust. 1, tak aby wydanie decyzji następowało wyłącznie gdy strona 

zobowiązuje się do zaprzestania naruszania zakazu oraz usunięcia skutków naruszenia.). 

Przedstawiona poniżej propozycja poprawki opiera się na powyższym rozwiązaniu. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 32 w ust. 1 wyrazy „naruszeń lub usunięcia” zastępuje się wyrazami „naruszeń i 

usunięcia”; 

 

9. Przepis art. 32 ust. 5 stanowi, iż Prezes Urzędu może uchylić decyzję, która została 

wydana na podstawie nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd 

informacji lub dokumentów (pkt 1) oraz w sytuacji, gdy strona nie wykonuje zobowiązań 

wynikających z decyzji lub obowiązków informowania o stopniu realizacji tych zobowiązań 

(pkt 2). Należy zauważyć, iż pozostawienie luzu decyzyjnego w tej materii stanowi podstawę 

do odmiennego traktowania stron znajdujących się w identycznej sytuacji prawnej, co jest 

szczególnie widoczne w przypadku przesłanki uchylenia decyzji określonej w pkt 2. 

Dodatkowo przepis nie różnicuje konsekwencji wydania decyzji w oparciu o nieprawdziwe, 

niekompletne lub wprowadzające w błąd informacje lub dokumenty ze względu na to, jaki 

wpływ miały te informacje lub dokumenty na istotę rozstrzygnięcia sprawy. Jednocześnie 

należy wskazać, iż art. 145 § 1 pkt 1 K.p.a. wskazuje jako bezwzględna przesłankę do 

uchylenia decyzji i wznowienia postępowania sytuację, gdy decyzja ostateczna została 

wydana w oparciu o dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności 

faktyczne, zaś dowody te okazały się fałszywe.  

W związku z tym sugeruje się wprowadzenie w przepisie obowiązku uchylenia decyzji 

jeżeli została ona wydana na podstawie nieprawdziwych (…) informacji i dokumentów, na 

podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności, oraz w razie nie wykonania 

zobowiązań i obowiązków określonych w art. 32 ust. 1, 2 lub 3 ustawy.  

Propozycja poprawki: 

w art. 32 w ust. 5: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „może z urzędu uchylić” zastępuje się wyrazami 

„uchyla z urzędu”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) istotne dla sprawy okoliczności zostały ustalone na podstawie nieprawdziwych, 

niekompletnych lub wprowadzających w błąd informacji lub dokumentów;”; 
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10. W art. 33 ust. 1 wprowadzono normę zgodnie, z którą „wniesienie odwołania nie 

wstrzymuje wykonania decyzji”; norma ta dotyczy decyzji zobowiązującej stronę stosującą 

praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową do zaniechania działań, które 

mogą spowodować poważne i trudne do usunięcia szkody dla dostawcy albo nabywcy. 

Wydaje się, iż intencją autorów przedłożenia jest wprowadzenie natychmiastowej 

wykonalności takiej decyzji z mocy ustawy. Użyta formuła jest nieprawidłowa na gruncie 

przepisów K.p.a., które przewidują, iż usunięcie skutku zawieszającego wykonanie decyzji 

następuje poprzez nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 130 K.p.a.). 

Propozycja poprawki: 

w art. 33 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.”  

 

11. Art. 33 ust. 4 – przepis przewiduje, iż w decyzji, o której mowa w ust. 1 (decyzji 

zobowiązującej stronę stosującą praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową 

do zaniechania działań, które mogą spowodować poważne i trudne do usunięcia szkody dla 

dostawcy albo nabywcy) nie nakłada się kar pieniężnych przewidzianych w ustawie. Wydaje 

się, że norma ta powinna również dotyczyć decyzji przedłużającej czas obowiązywania 

decyzji z ust. 1, tj. decyzja przedłużająca również nie powinna nakładać kar pieniężnych. 

Jeżeli powyższa uwaga jest zgodna z intencją autorów przedłożenia proponuje się przyjęcie 

poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 33 w ust. 4 wyrazy „decyzji, o której mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami 

„decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 3”; 

 

12. Art. 33 ust. 5 określa tryb postępowania przez Prezesa Urzędu w sytuacji, gdy 

wniesione zostało odwołanie od decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1. (decyzja opisana w 

punkcie opinii powyżej); brak jest natomiast analogicznej regulacji dla odwołania od decyzji, 

o której mowa w ust. 3 (decyzja przedłużająca czas obowiązywania decyzji z ust. 1). Wydaje 

się, że ustawa powinna przewidywać taki sam tryb postępowania z odwołaniami od obu 

decyzji; proponuje się więc przyjąć następującą poprawkę. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 33 w ust. 5 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1 albo 3”; 

 

13. Art. 36 przewiduje, iż publikacja uzasadnień do decyzji wydawanych na podstawie 

niniejszej ustawy nie obejmuje tajemnicy przedsiębiorstwa oraz informacji podlegających 

ochronie na podstawie odrębnych przepisów. Przepis ten w zakresie w jakim odsyła do 

„odrębnych przepisów” nie ma charakteru normatywnego, tym samym narusza regułę 

określoną w § 11 ZTP, zgodnie z którą w przepisach ustawy zamieszcza się wyłącznie takie 

wypowiedzi, które służą wyrażeniu norm prawnych. Zakładając, iż przepis ma dotyczyć 

ochrony informacji objętych tajemnicą na podstawie innych ustaw oraz uwzględniając brak 

możliwości wskazania wszystkich ustaw przewidujących ochronę określonych informacji, 

proponuje się przedmiotowe dookreślenie tych przepisów: przepisy o tajemnicy ustawowo 

chronionej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 36 wyrazy „odrębnych przepisów” zastępuje się wyrazami „przepisów o tajemnicy 

ustawowo chronionej”; 

 

14. Przepis art. 42 ust. 1 przewiduje możliwość nałożenia kary pieniężnej na dostawcę 

lub odbiorcę, przy czym wysokość tej kary nie może być większa niż 3% obrotu osiągniętego 

w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Ukaranym karą pieniężną może być 

nabywca w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy, a więc także  podmiot, o którym mowa w art. 4 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. między innymi jednostka sektora finansów 

publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób wobec podmiotów, co do 

których nie można posłużyć się procentowym wskaźnikiem obrotu osiągniętego w roku 

obrotowym będzie obliczana wysokość tej kary. 

 

15. Art. 44 przewiduje możliwość wydania decyzji nakładającej karę pieniężną za 

każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji, o których mowa w art. 31 ust. 1 (decyzja o 

uznaniu praktyki za praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową), art. 32 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT
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ust. 1 (decyzja dotycząca wykonania zobowiązań podjętych dobrowolnie przez stronę w 

zakresie zaprzestania stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę 

kontraktową oraz określająca termin ich wykonania) oraz art. 33 ust. 1 (decyzja 

zobowiązująca stronę stosującą praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową 

do zaniechania działań, które mogą spowodować poważne i trudne do usunięcia szkody dla 

dostawcy albo nabywcy). Decyzje, o których mowa w art. 32 ust. 2 (decyzja zobowiązująca 

stronę do usunięcia skutków naruszenia zakazu stosowania praktyk nieuczciwie 

wykorzystujących przewagę kontraktową oraz wyznaczająca termin ich usunięcia) oraz art. 

33 ust. 3 (decyzja przedłużająca czas obowiązywania decyzji wydanej na podstawie art. 33 

ust. 1) nie zostały objęte normą z art. 44, tj. za opóźnienia w wykonaniu tych decyzji nie 

może być nałożona kara pieniężna. W związku z powyższym pojawia się wątpliwość czy 

przepis art. 44 jest kompletny, a jeżeli tak – jakie ratio legis przemawia za takim 

rozwiązaniem. W razie niekompletności przepisu należy przyjąć następującą poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 44 wyrazy „art. 32 ust. 1 lub art. 33 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 32 ust. 1 albo 2 

oraz art. 33 ust. 1 albo 3”; 

 

16. Art. 47 ust. 3 – uporządkowania oraz doprecyzowania wymaga katalog okoliczności 

łagodzących, mających wpływ na wysokość nakładanej kary pieniężnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 47 w ust. 3: 

a) w pkt 1 po wyrazie „naruszenia” dodaje się wyrazy „zakazu, o którym mowa w art. 5”, 

b) w pkt 3 wyrazy „lub usunięcia jego skutków” zastępuje się wyrazami „zakazu, o którym 

mowa w ust. 5”; 

 

17. Tytuł rozdziału 8 powinien ulec zmianie ze względu na jego nieadekwatność do 

treści norm w nim zawartych; w rozdziale tym nie ma bowiem przepisów, które mogłyby być 

uznane za dostosowujące w rozumieniu § 35 ZTP. Zgodnie z przywołanym paragrafem w 

przepisach dostosowujących reguluje się sprawy związane z dostosowaniem do nowej albo 

znowelizowanej ustawy jej adresatów, w tym organów lub instytucji, w szczególności 

utworzenie organów lub instytucji; przekształcenie organów lub instytucji w inne organy lub 
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instytucje tworzone przez ustawę; zniesienie organów lub likwidację instytucji; sposób 

powołania po raz pierwszy organów lub instytucji tworzonych ustawą; sposób przekształcenia 

organów lub instytucji utworzonych na podstawie dotychczasowej ustawy w organy lub 

instytucje tworzone przez ustawę; sposób zniesienia organów lub likwidacji instytucji przez 

ustawę, zasady zagospodarowania ich mienia oraz uprawnienia i obowiązki ich 

dotychczasowych pracowników. Przepisy dostosowujące zasadniczo nakazują pewne 

zachowania o charakterze jednorazowym (niepowtarzalnym), w następstwie których powinno 

nastąpić dostosowanie dotychczas funkcjonujących organów (instytucji) do nowych 

wymogów ustawowych lub dokonują określonych czynności konwencjonalnych, tj. 

powołanie, zniesienie, przekształcenie jakiegoś organu (instytucji).  

Rozdział 8 zawiera wyłącznie przepisy przejściowe i końcowe, stąd też – uwzględniając 

regułę zawartą w § 53 ZTP – powinny one zostać umieszczone w jednej jednostce 

systematyzacyjnej (rozdziale) pod wspólnym tytułem adekwatnym do rodzaju 

zamieszczonych w nim przepisów („Przepisy przejściowe i końcowe”). 

Propozycja poprawki: 

tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy przejściowe i końcowe”; 

 

18. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 listopada 2021 r. Nie kwestionując 

konieczności rozpoczęcia stosowania ustawy z zachowaniem terminu przewidzianego 

w detektywie 2019/633 (art. 13 ust. 1), należy jednak zaznaczyć, iż projektodawca nie 

uwzględnił konstytucyjnych terminów przysługujących poszczególnym podmiotom 

w procesie stanowienia prawa. 

Uwzględniając senacki kalendarz prac nad ustawą (ustawa zostanie rozpatrzona na 

posiedzeniu Senatu w dniach 27–29 października 2021 r.) oraz czas niezbędny na 

ustosunkowanie się przez Sejm do ewentualnych poprawek Senatu, a także przyznany 

Konstytucją RP 21-dniowy termin na podpisanie ustawy przez Prezydenta RP, należy 

zauważyć, iż dochowanie zakładanego przez ustawodawcę terminu jest niemożliwe 

(dotrzymanie go byłoby możliwe wyłącznie wtedy, gdyby Senat nie zgłosił poprawek do 

ustawy, zaś Prezydent podpisał ustawę bez korzystania z przysługującego mu terminu na 

zapoznanie się z ustawą; jednak nawet wówczas ustawa wchodziłaby w życie bez okresu 

vacatio legis).  
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Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości należy rozważyć zmianę terminu wejścia 

ustawy w życie wprowadzając standardową 14-dniową vacatio legis dla tej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

art. 62 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 62. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 

 

 

IV. Propozycje poprawek redakcyjnych: 

1) w art. 7 w ust. 5 skreśla się wyraz „roczny”; 

2) w art. 8 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „jasno i”; 

3) w art. 8 w ust. 5 po dwukrotnie użytym wyrazie „praktyk” dodaje się wyrazy 

„nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową”; 

4) w art. 14 w ust. 4 wyrazy „nie powinno” zastępuje się wyrazami „nie może”;  

5) w art. 30 wyrazy „powinno być zakończone” zastępuje się wyrazami „kończy się”; 

6) w art. 31 w ust. 2 i 3 wyrazy „naruszającej zakaz, o którym mowa w art. 5” zastępuje się 

wyrazami „nieuczciwie wykorzystującej przewagę kontraktową”; 

7) w art. 42 w ust. 5 skreśla się wyrazy „na podstawie ust. 1”; 

8) w art. 60: 

a) w ust. 1 wyrazy „ustawy stosuje się przepisy ustawy” zastępuje się wyrazami 

„niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy”, 

b) w ust. 2 wyrazy „przepisy ustawy” zastępuje się wyrazami „przepisy niniejszej 

ustawy”. 
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Główny legislator 


