
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Owczarka 

na 47. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 stycznia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzaty Krasno-

dębskiej-Tomkiel 

Szanowna Pani Prezes! 

Do mojego biura senatorskiego w Łasku zwrócili się przedstawiciele firmy Kastor SA, jednej z najwięk-

szych firm w Łasku, z prośbą o interwencję u Pani Prezes. 

Firma Kastor SA jest producentem koszul męskich i konfekcji damskiej. Ma prawie pięćdziesięcioletnie 

doświadczenie w branży odzieżowej; funkcjonuje na rynku od 1965 r. – najpierw działała jako jeden z zakła-

dów przedsiębiorstwa „Wólczanka”, a od 1990 r. działa jako firma Kastor. Jest to spółka akcyjna osób fi-

zycznych ze stuprocentowym kapitałem polskim, która zatrudnia ponad dwieście osób i prowadzi sprzedaż na 

rynku krajowym i zagranicznym. 

Jednym z kanałów dystrybucji jest dynamicznie rozwijająca się sprzedaż internetowa i tej formy sprzeda-

ży dotyczy problem. Dnia 4 listopada 2013 r. do firmy wpłynęło pismo od prezesa Stowarzyszenia Ochrony 

Konsumentów Patronus w Łodzi, w którym stwierdzono naruszenie zbiorowych praw konsumentów. 

Ponieważ działania polubowne sugerowane przez stowarzyszenie nie zostały podjęte, firma Kastor SA zo-

stała pozwana do Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Do dnia 8 stycznia 2014 r. dostarczone zostały jej siedemdziesiąt dwa pozwy, a powodami są osoby, które nie 

były klientami sklepu internetowego. Stowarzyszenie wykorzystuje lukę prawną pozwalającą konsumentowi 

na walkę z klauzulami niedozwolonymi – każdy może ją prowadzić, nawet jeśli nie jest klientem, klauzula w 

żaden sposób go nie dotyczy i nie został bezpośrednio poszkodowany. Prowadząc podstawową działalność 

gospodarczą na tak trudnym rynku, walcząc o przetrwanie, firma Kastor S.A. narażona jest na wysokie straty 

finansowe i ogromną stratę czasu w związku z koniecznością przygotowywania odpowiedzi do sądu na tak 

wiele pozwów.  

W związku z lawinowym wzrostem liczby pozwów proszę o jak najszybszą interwencję i likwidację luki 

prawnej zagrażającej funkcjonowaniu wielu firm w Polsce. 

Łączę wyrazy szacunku 

Andrzej Owczarek 




