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Załącznik nr 2 

Stanowisko Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw, z dnia 28 marca 2014 r. ("Projekt").  

1. Uwagi ogólne, ocena skutków regulacji 

1.1. Projekt argumentowany jest zasadniczo koniecznością przeciwdziałania nadużyciom na rynku 
usług finansowych. Tymczasem tylko do sektora finansowego stosują się: 

1.1.1. wprowadzenie tzw. mis-selingu jako nowej stypizowanej praktyki naruszającej 

zbiorowe interesy konsumentów ("ZIK") (nowy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów ("uOKiK")), 

1.1.2. ograniczenie zakresu tajemnicy bankowej przez zobowiązanie banków do 

udostępnienia na żądnie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

("Prezes UOKiK") informacji nią objętych (zmiana art. 105 ust. 1 lit. r ustawy prawo 

bankowe). 

1.2. Pozostałe proponowane zmiany, co do zasady mają mieć zastosowanie ogólne, tj. do 

naruszeń ZIK niezależnie od sektora (lub nawet wykraczają poza ZIK). W szczególności, 

wszystkich przedsiębiorców ma dotyczyć jedna z najbardziej kontrowersyjnych propozycji – 

instytucja decyzji tymczasowej.1 Wskazana niekonsekwencja, tj. szerokie zastosowanie 

rozwiązań, z założenia specyficznych, rodzi obawy. Środki te zakładają, bowiem istotne 

ograniczenia dla obrotu profesjonalnego, co uzasadnia się potencjalnie szczególnie 

dotkliwymi skutkami niedozwolonych praktyk w sektorze usług finansowych. Rozwiązań tych 

nie można, zatem rozciągać na zasadzie automatyzmu na pozostałych uczestników obrotu 

(abstrahując już od uwag co do ich zasadności w ogóle).  

2. Wprowadzenie mis-sellingu jako stypizowanej formy naruszenia ZIK (nowy art. 24 ust. 2 pkt 

4 uOKiK) 

2.1. Projekt przewiduje wprowadzenie nowej stypizowanej praktyki rynkowej naruszającej 

zbiorowe interesy konsumentów, z ang. zwanej mis-selling'iem. Praktyką tą ma być 

oferowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych 

                                                           
1
  Premier Ewa Kopacz w swoim wystąpieniu na jubileuszu 25-lecia UOKiK przywoływała jedynie „decyzje tymczasowe 

zawieszające dystrybucję produktu finansowego jeszcze w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych 
interesów konsumentów”. 
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konsumentów, ustalonym z uwzględnieniem cech tych konsumentów, w szczególności wieku, 

stanu zdrowia, doświadczenia i wiedzy dotyczących usługi finansowej lub sytuacji materialnej 

lub oferowanie usług finansowych w sposób nieadekwatny do ich charakteru2.  

2.2. Zakładana zmiana w obecnym kształcie budzi wiele obaw.  

2.3. Po pierwsze, w zasadzie przerzuca ona na oferujących usługi finansowe odpowiedzialność za 

dobór właściwego produktu konsumentowi. W definicji praktyki nie zawarto, bowiem 

żadnego odniesienia do nieuczciwej natury praktyki przedsiębiorcy, niezależnie od podjętych 

przez przedsiębiorcę środków. Przesłanką odpowiedzialności ma być to, czy produkt jest 

odpowiedni z perspektywy potrzeb (określanych z uwzględnieniem przykładowych cech) 

danego konsumenta, czy nie, co nie jest właściwe. Oferujący takie usługi może po prostu nie 

być w stanie ustalić jaki produkt dla danego konsumenta byłby odpowiedni, mimo dołożenia 

najwyższej w tym zakresie staranności (albo inaczej, że zaoferowany produkt na pewno nie 

był odpowiedni).3  

2.4. Po drugie, przedsiębiorcy nie mają instrumentów zapewniających im w każdym wypadku 

możliwość ustalenia, jaki produkt jest właściwy dla danego konsumenta, którego potrzeby 

mogą się różnic od standardowej grupy konsumentów. Nie jest jasne w jaki sposób 

przedsiębiorca miałby ustalić, czy dana usługa odpowiada potrzebom konsumenta, np. jakie 

starania w tym zakresie powinien podjąć i jaki ich stopień będzie wystarczający.  

2.5. Po trzecie, uzasadnienie Projektu błędnie zakłada tożsamość interesów i potrzeb wszystkich 

konsumentów, których z uwagi na te same cechy, takie jak wiek, stan zdrowia, doświadczenie 

i wiedza, można zaliczyć do jednej grupy (posługiwanie się kategoriami konsumentów 

sugeruje uzasadnienie Projektu, choć nie jest to już jednoznaczne w świetle samej definicji 

praktyki). W efekcie, konsument, który będzie miał faktyczną potrzebę i chęć zawarcia danej 

umowy, nie będzie mógł jej zawrzeć, z uwagi na zaliczenie go do określonej kategorii 

                                                           
2
  W uzasadnieniu Projektu wskazano trzy przykłady takiej praktyki: oferowanie poliso lokat, kredytów hipotecznych 

denominowanych w walutach obcych oraz tzw. chwilówek. 

3
  Przykładowo brytyjski Financial Conduct Authority ("FCA"), dawny Financial Services Authority ("FSA"), rozumie mis-

selling jako: "failure to deliver fair outcomes for consumers. These outcomes include: (i) customers are treated fairly; 
(ii) customers understand the key features of the product or service and whether they are being given advice or 
information; (iii) customers are given information that is clear, fair and not misleading – information that enables 
them to make an informed decision before purchasing a product or service or before trading; and (iV) customers 
buying on an advised basis are recommended suitable products. (FSA's Guidance "Risk to consumers from financial 
incentives", styczeń 2013, www.fca.org.uk/static/fca/documents/finalised-guidance/fsa-fg13-01.pdf). W powyższej 
definicji po pierwsze odnotowane są elementy oceny, czy działanie jest uczciwe (fair), po drugie podkreśla się 
obowiązek dostarczenia przez przedsiębiorcę właściwych narzędzi (np. informacji niewprowadzającej w błąd) do 
podjęcia decyzji przez konsumenta, w tym stosownej rekomendacji.  

http://www.fca.org.uk/static/fca/documents/finalised-guidance/fsa-fg13-01.pdf
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"nieadekwatnych" konsumentów i ograniczenie oferty powodowanej obawą przedsiębiorcy 

przed odpowiedzialnością za naruszenie ZIK.  

2.6. Po czwarte, nie w pełni jasne jest czym miałoby być "oferowanie" (umieszczenie w ogólnej 

ofercie produktów przedsiębiorcy, czy nakłanianie konsumenta do zakupu danego 

nieadekwatnego produktu finansowego?).  

2.7. Po piąte, wskazane wyżej wyzwania w większości przypadków będą aktualne także w 

odniesieniu do elementu analizowanej praktyki dotyczącego zastosowania niewłaściwego 

sposobu oferowania produktu finansowego. Brak precyzji, co do przesłanek 

odpowiedzialności przedsiębiorcy powoduje m.in. że będzie musiał on rozstrzygnąć czy 

oferowanie produktu takiego jak karta kredytowa za pomocą np. telefonu jest właściwe czy 

nie w odniesieniu do osoby w podeszłym wieku i jaki wiek będzie dyskwalifikował w tym 

zakresie? Wydaje się, że wprowadzanie nowych, nieostrych regulacji w uOKiK w tym zakresie 

nie jest wskazane na obecnym etapie. Mogą one, bowiem rodzić istotne konsekwencje w 

zakresie doboru kanałów dystrybucji produktów finansowych, w tym wpłynąć na 

podwyższenie ich kosztów. Można natomiast rozważyć wprowadzenie kompleksowej 

regulacji tej kwestii na wzór ustawy o prawach konsumenta4, która to określa m.in. zakres 

informacji i zabezpieczeń stosowanych przy zawieraniu na odległość umów dot. niektórych 

usług finansowych. 

2.8. W opinii części członków SPK Prezes UOKiK już w obecnym stanie prawnym dysponował 

wystarczającymi środkami do zwalczania naruszeń ZIK mogących wystąpić w sektorze 

finansowym.5 Z tego względu oraz mając na uwadze ryzyko związane z niewłaściwym 

zdefiniowaniem pojęcia mis-selling, należy rozważyć odstąpienie od wprowadzanej zmiany.  

2.9. W razie niepodzielenia tego poglądu, konieczne byłoby wprowadzenie co najmniej 

następujących zmian redakcyjnych proponowanej definicji: "Nieuczciwe nakłanianie do 

zakupu usługi finansowej nieodpowiadającej potrzebom konsumenta ustalonym z 

uwzględnieniem dostępnej przedsiębiorcy informacji na temat wieku, stanu zdrowia, 

doświadczenia i wiedzy konsumenta na temat tej usługi". W proponowanym rozwiązaniu 

element "nieuczciwości", "nakłaniania" oraz zamknięcie katalogu koniecznych do 

uwzględnienia cech daje pole do obrony przedsiębiorcom, którzy dołożyli należytej 

staranności dla zapewnienia rzetelności ich oferty i uczciwego traktowania klientów.  

                                                           
4
  Implementującej przepisy dyrektywy 2002/65/WE dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na 

odległość. 

5
  W oparciu o dotychczasową definicję naruszenia ZIK i np. art. 5 ust. 1 ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych.  
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3. Nowy model kontroli wzorców umownych 

Uwagi ogólne 

3.1. Nowelizacja wprowadza nowy model administracyjnej kontroli wzorców umów. 

Dotychczasowy system kontroli abstrakcyjnej wzorców umów jest przedmiotem krytyki, 

zarzucającej m.in. brak efektywności i wątpliwości zw. z rozszerzoną prawomocnością 

wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("SOKiK"). Kwestie te rodzą praktyczne 

problemy przy określeniu skutków wpisu klauzuli do rejestru postanowień wzorców umowy 

uznanych za niedozwolone ("Rejestr"). 

3.2. Powierzenie kontroli tzw. abuzywności klauzul kompetencji Prezesowi UOKiK (kontrola 

administracyjna w miejsce sądowej) budzi zastrzeżenia niektórych członków SPK. 

3.3. Po pierwsze, zmiana ta oznacza przyznanie Prezesowi UOKiK kompetencji do rozstrzygania 

szczegółowych kwestii z zakresu prawa zobowiązań, a więc stosunków cywilnoprawnych 

wymagających rozważenia interesu obu stron sporu. Rozstrzyganie tych problemów w 

kontradyktoryjnym procesie, przez bezstronny sąd stanowi najlepszy wyraz gwarancji zasady 

równości wobec prawa oraz prawa do sądu.6  

3.4. Po drugie, niektórzy członkowie SPK podkreślają, że dotychczas Prezes UOKiK oceniał praktyki 

przedsiębiorców o charakterze deliktu, w szczególności określonych w ustawie o 

przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, czy ustawie o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zakładana zmiana w powiązaniu z innymi propozycjami nowych instrumentów w 

dyspozycji Prezesa UOKiK zawartymi w Projekcie, może doprowadzić do zbytniej ingerencji w 

wolność działalności gospodarczej, w szczególności w swobodę zawierania umów.  

3.5. Po trzecie, zasadniczo deklarowane w uzasadnieniu Projektu korzyści ze zmiany systemu oraz 

cele określone Dyrektywą 93/137 możliwe były do realizacji przy zachowaniu systemu 

sądowej kontroli po jego ulepszeniu. W szczególności uregulowania kwestii zakresu związania 

rozstrzygnięciami, która także porządkowałaby kwestie charakteru kontroli.8  

                                                           
6
  Zob. uchwała SN sygn. II CZP 73/13 w zakresie. 

7
  Dyrektywa 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie w sprawie nieuczciwych warunków w umowach 

konsumenckich ("Dyrektywa 93/13"). 

8
  Niektórzy członkowie SPK wskazywali, że skutecznie zmierzał do tego m.in. „Projekt założeń projektu ustawy o 

zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” przedstawiony w dniu 23 maja 
2014 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 
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3.6. Po czwarte, w obecnym systemie rozstrzygnięcia w zakresie abuzywności danego wzorca 

podlegają ocenie sądu dwukrotnie (w postępowaniu zmierzającym do wpisu danej klauzuli do 

Rejestru oraz w razie złożenia odwołania od decyzji Prezesa UOKiK wydanej w oparciu o 

obecny art. 24 ust. 2 (1) uOKiK). W uzasadnieniu Projektu wielokrotnie podkreślano, że 

zakładana zmiana nie eliminuje kontroli sądowej. Jak wynika z powyższego, będzie ją jednak 

ograniczać. Należy podkreślić, że korzyści wynikające ze skrócenia procesu kontroli nie mogą 

odbywać się kosztem jakości tej kontroli.  

3.7. Po piąte, Prezes UOKiK będzie dysponował swoistą przewagą nad przedsiębiorcą w trakcie 

kontroli administracyjnej wzorca (zagrożenie dotkliwą karą, możliwość wydania decyzji 

tymczasowej), podczas gdy prawo przedsiębiorcy do bezstronnej oceny sądu będzie oddalone 

w czasie (do zakończenia sądowej kontroli w wyniku złożonego odwołania od decyzji Prezesa 

UOKiK). W tej sytuacji wielu przedsiębiorców będzie decydowało się na wycofanie 

określonych wzorców z obrotu, będąc w praktyce zmuszonym do ponoszenia kosztów 

związanych z takim okresem wyczekiwania. 

3.8. Abstrahując od powyższych uwag, poniżej przedstawiamy uwagi dotyczące poszczególnych 

rozwiązań w ramach trybu kontroli administracyjnej wzorców.  

Skuteczność decyzji 

3.9. Decyzja Prezesa UOKiK będzie odnosić skutek wobec danego przedsiębiorcy oraz wszystkich 

konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie niedozwolonego wzorca. Ma to 

wyeliminować wątpliwości zw. z ewentualną rozszerzoną skutecznością. 

3.10. Niektórzy członkowie SPK zwrócili uwagę, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie C-472/10 Invitel niedozwolony 

charakter postanowienia umownego stwierdzany jest w odniesieniu do konkretnego wzorca 

umowy: 

3.11. "[…] w wypadku stwierdzenia nieuczciwego charakteru postanowienia wzorca umowy w 

ramach takiego postępowania sądy krajowe są zobowiązane, także na przyszłość, wyciągać z 

urzędu wszelkie konsekwencje wynikające z prawa krajowego, tak aby wspomniane 

postanowienie nie wiązało konsumentów, którzy zawarli z zainteresowanym przedsiębiorcą 

umowę, do której stosuje się ten sam wzorzec umowy". 
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3.12. Nierzadko bowiem niedozwolony charakter danego postanowienia zależy od kontekstu, tj. 

wzorca, w którym został umieszczony9. Jednocześnie, chcemy zauważyć, że często nie całe 

postanowienie, ale jedynie jego część powinna zostać uznana za niedozwoloną. Wskazywanie 

na całe postanowienie, w przypadku, gdy tylko jego część narusza prawa konsumentów, 

prowadzi do braku jasności co do zakresu niedozwolonego postanowienia wzorca, a tym 

samym godzi w pewność prawną zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.  

3.13. Dlatego też proponujemy następującą zmianę art. 23b ust. 1 uOKiK: "Prezes Urzędu wydaje 

decyzję o uznaniu całości lub części postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i 

zakazującą jego wykorzystywania, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu określonego w art. 23a. 

W decyzji Prezes Urzędu przytacza treść całości lub części postanowienia wzorca umowy 

uznanego za niedozwolone oraz treść wzorca umownego, w którym znajdowało się 

postanowienie uznane za niedozwolone." 

3.14. Ponadto, umowy zawierane z indywidualnymi konsumentami mogą odbiegać od wzorca 

umownego i wówczas nie mogą być objęte decyzją Prezesa UOKiK. Stąd postulujemy 

następującą zmianę, doprecyzowującą treść nowego art. 23d uOKiK: "Prawomocna decyzja o 

uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma skutek wobec przedsiębiorcy, co 

do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonych postanowień umownych oraz wobec 

wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie tego wzorca, którego 

treść została wskazana w decyzji.” 

Określenie środków usunięcia trwałych skutków stosowania wzorca – informacje dla 

konsumentów, oświadczenie, publikacja (nowy art. 23b ust. 2 pkt. 1-2 i ust 3 uOKiK) 

3.15. Co do zasady proponowane rozwiązanie oceniamy pozytywnie, z poniższymi zastrzeżeniami.  

3.16. Postulujemy wprowadzenie zamkniętego katalogu takich środków, z uwagi na ochronę 

stabilności i pewności prawnej. 

                                                           
9
  Przyczyna takiej wykładni została dobitnie wyjaśniona w piśmiennictwie:  

"Już dla studenta trzeciego roku studiów prawniczych jest rzeczą oczywistą, że gdy w jednej umowie dane 
postanowienie można uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami, w innej – ze względu na pozostałą treść umowy – 
może ono być w pełni skuteczne. Koronnym tego dowodem niech będzie klauzula wpisana pod numerem 3191, która 
do kwestii nieuregulowanej w umowie nakazywała stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego. W konkretnym 
przypadku celem przedsiębiorcy było wyłączenie zastosowania przepisów szczególnych, tzn. ustawy o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej. Gdyby uznać, że powołana klauzula nie może być stosowana przez 
któregokolwiek przedsiębiorcę, jak tego domagają się protagoniści wariantów 2 – 4, doszlibyśmy do absurdalnego 
wniosku o niemożności powołania w jakiejkolwiek umowie odesłania do Kodeksu cywilnego" (M. Kaliński, P. 
Winczorek, W sprawie zakresu skutków uznania postanowienia wzorca umownego za niedozwolone i jego zgodności 
z Konstytucją RP, Przegląd Sądowy z 2013 r. Nr 9). 
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3.17. Ponadto określenie tych środków w decyzji powinno być poprzedzone konsultacjami ze 

zobowiązywanym przedsiębiorcą. 

3.18. Niektórzy członkowie SPK wskazywali również, że zasadnym byłoby także doprecyzowanie 

środka w postaci obowiązku złożenia oświadczenia przez wskazanie celu złożenia takiego 

oświadczenia (Art. 23b ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3, podobnie przy publikacji decyzji - Art. 23b ust. 

3) w celu wyeliminowania ryzyka nieuzasadnionego (represyjnego) ich stosowania. W tym 

względzie dobór środków powinien być właściwie uzasadniony w decyzji.  

Określenie środków usunięcia trwałych skutków stosowania wzorca – zwrot uzyskanych 

korzyści (nowy art. 23b ust. 2 pkt. 3 uOKiK) 

3.19. Rozwiązanie to budzi istotne wątpliwości. Jest to instytucja wzorowana na prawie karnym10 i 

dalej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ("uZNK").11 W prawie cywilnym 

funkcjonuje natomiast pojęcie „utraconych korzyści” (lucrum cessans), jeden ze składników 

szkody (art. 361 § 2 kodeksu cywilnego ("kc")). W przeciwieństwie do straty (damnum 

emergens), szkoda w postaci lucrum cessans ma charakter hipotetyczny12. Zastosowane w 

Projekcie sformułowanie „korzyści uzyskane” stanowi odwrotność pojęcia „utraconych 

korzyści” użytego w art. 361 § 2 kc (i wielokrotnie poddawanego wykładni w orzecznictwie 

sądowym). Podobnie jak kategoria „korzyści utraconych”, „korzyści uzyskane” będą musiały 

pozostawać w adekwatnym związku przyczynowym ze stosowaniem niedozwolonego 

postanowienia wzorca umowy.  

3.20. "Przypisanie” danego przysporzenia majątkowego po stronie przedsiębiorcy do stosowania 

konkretnej klauzuli umownej (wykazanie związku przyczynowego pomiędzy uzyskaniem 

korzyści a stosowaniem niedozwolonego postanowienia) będzie trudne w praktyce. W 

szczególności w przypadku klauzul wyłączających lub ograniczających uprawnienia 

konsumenta, tj. innych niż nakładające na konsumenta obowiązek ponoszenia jakichkolwiek 

świadczeń pieniężnych (np. ograniczających odpowiedzialność za szkody na osobie – art. 3851 

pkt 1 kc).  

3.21. Podobne wyzwanie będzie wiązać się z ustaleniem wysokości korzyści (nie zawsze jest 

możliwe kwotowe określenie wysokości przysporzenia majątkowego po stronie 

                                                           
10

  Art. 45 § 2 kodeksu karnego 

11
  W art. 18 ust. 1 pkt 5 uZNK: "wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych". 

12
  W wyroku z 21 czerwca 2002 r. IV CKN 382/00, Sąd Najwyższy podkreślił, że „utrata korzyści musi być przez 

żądającego odszkodowania wykazana z tak dużym prawdopodobieństwem, że praktycznie w świetle doświadczenia 
życiowego można przyjąć, że utrata korzyści rzeczywiście miała miejsce.” 
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przedsiębiorcy). W większości przypadków należałoby badać hipotetyczny stan przepływów 

finansowych po stronie przedsiębiorcy w sytuacji, gdyby dana klauzula nie była stosowana. Ze 

względu na szeroki zakres działalności przedsiębiorców posługujących się rozbudowanymi 

wzorami umów i dużą częstotliwość zawierania takich umów, problematyczne może być 

także ustalenie całościowo kwoty uzyskanych korzyści, którą przedsiębiorca miałby 

przeznaczyć na potrzeby wykonania obowiązku określonego w decyzji Prezesa UOKiK.  

3.22. W projekcie nie rozstrzygnięto, kto będzie określał kwotę uzyskanych przez przedsiębiorcę 

korzyści oraz zasady, na jakich ich zwrot ma się odbyć, ani nawet beneficjenta (każdy 

konsument, który zawarł umowę z wykorzystaniem wzorca i który zażądał zwrotu?). Wydaje 

się, że roszczeń tych konsumenci mieliby dochodzić odrębnym powództwem do sądu 

powszechnego. Część członków SPK uznaje, że pozostawienie rozstrzygania indywidualnych 

roszczeń sądom powszechnym, które będą w stanie właściwie ocenić wysokość korzyści i 

związek przyczynowo-skutkowy w indywidualnych przypadkach, jest dobrym rozwiązaniem. 

Należy założyć, że roszczenie byłoby niezależne od ewentualnego roszczenia 

odszkodowawczego (pozostającego bez wątpienia w gestii sądów powszechnych).  

3.23. Mając na względzie powyższe uwagi, sugerujemy usunięcie punktu 3 z proponowanego art. 

23b ust. 2 uOKiK.  

Decyzje zobowiązaniowe (nowy art. 23c uOKiK) 

3.24. Za pozytywne rozwiązanie uznajemy możliwość wydania przez Prezesa UOKiK również decyzji 

zobowiązaniowej (wzorem art. 12 odnoszącego się do praktyk naruszających konkurencję).13  

3.25. Postulujemy także, by zarówno przedmiot i termin wykonania zobowiązania, jak również 

obowiązek złożenia oświadczenia lub publikacji decyzji był określany w decyzji zgodnie z 

wnioskiem przedsiębiorcy lub był wynikiem wspólnych ustaleń. Wprowadzenie takiej zmiany 

nie wpłynęłoby na skuteczność instytucji decyzji zobowiązaniowej, a pozwoliłoby uchronić 

przedsiębiorców przed nałożeniem na nich obowiązków nieuzasadnienie uciążliwych lub 

niemożliwych do wykonania. Negatywnie należy ocenić sytuację, w której „poddający się 

karze” przedsiębiorca dopiero z treści decyzji dowiaduje się o jej pełnym wymiarze. 

                                                           
13

  Jedno stanowisko wskazywało również, że utrzymanie przepisu w proponowanym brzmieniu wymagałoby 
wprowadzenia do uOKiK – na wzór postępowań przed Komisją Europejską – odpowiednika statement of objections, 
czyli sformalizowanych i uzasadnionych zarzutów w stosunku do praktyki przedsiębiorcy. Zaproponowany przepis 
przewiduje, bowiem wydanie decyzji zobowiązaniowej w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu przez Prezesa 
UOKiK, nie wskazując jednak, w jaki sposób to stwierdzenie naruszenia ma nastąpić. 
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"Legitymacja czynna"(nowy art. 99a uOKiK) 

3.26. Projekt przewiduje, że wszczęcie postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca 

umowy za niedozwolone będzie mogło nastąpić z urzędu lub na wniosek: (1) organizacji 

pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów; lub (2) 

zagranicznej organizacji (wpisanej na listę organizacji uprawnionych w państwach Unii 

Europejskiej do wszczęcia postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone). Prezes UOKiK nie ma być związany takim wnioskiem. 

3.27. Postulujemy, aby uprawnienie do składania wniosków do Prezesa UOKiK o wszczęcie 

postępowania w sprawach wzorców umów było przyznane także powiatowym (miejskim) 

rzecznikom praw konsumentów. Podyktowane jest to pozbawieniem tych uprawnień 

konsumentów oraz ryzykiem, że przyznanie takich uprawnień tylko organizacjom 

konsumenckim doprowadzi do istotnego osłabienia ochrony konsumentów.14 

3.28. Rzecznicy praw konsumentów są wyspecjalizowani w zakresie podejmowania działań na rzecz 

ochrony praw konsumentów. Posiadają oni już uprawnienia do wszczynania postępowań w 

sprawach wzorców umów przed SOKiK na gruncie obecnych przepisów, choć nie wykazywali 

dotąd szczególnej inicjatywy w korzystaniu z nich.15 Mimo to, na gruncie nowej regulacji, 

przyznanie takich uprawnień rzecznikom praw konsumentów może być szczególnie istotne 

dla konsumentów, którzy nie będą posiadać żadnych uprawnień w tym względzie. Postulat 

ten jest także zgodny z założeniami Dyrektywy 93/13/EWG.16 

                                                           
14

  Dotychczas te organizacje przejawiały inicjatywę w sprawach konsumenckich głównie w celach zarobkowych, może 
się okazać, że na gruncie nowych przepisów mogą one być mniej zainteresowane podejmowaniem działań „pro 
bono” na rzecz ochrony praw konsumentów. W efekcie, nie będzie żadnej instytucji, która byłaby praktycznie 
zainteresowana (i zaangażowana) w podejmowanie działań na rzecz konsumentów przed Prezesem UOKiK. 

15
  Np. według stanu Rejestru na dzień 30 kwietnia 2015 r., w Rejestrze było 8 klauzul, które zostały wpisane w wyniku 

powództwa złożonego przez rzecznika konsumentów (plus 2 sprawy z powództwa konsumenta z udziałem 
miejskiego rzecznika). 

16
  Na gruncie Dyrektywy 93/13 państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia konsumentom skutecznych 

środków ochrony mających na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach 
zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami. Zgodne z art. 7 Dyrektywy 93/13, środki ochrony 
mają obejmować postanowienia, według których osoby i organizacje mające uzasadniony interes na mocy prawa 
krajowego związany z ochroną konsumentów, będą mogły wszcząć postępowanie zgodnie z właściwym prawem 
krajowym przed sądami lub przed organami administracyjnymi mającymi odpowiednie kwalifikacje do decydowania 
czy warunki umowy sporządzone dla celów ogólnego wykorzystania są nieuczciwe, co umożliwi powyższym osobom 
i organizacjom podjęcie stosownych i skutecznych środków w celu zapobieżenia stałemu stosowaniu takich 
warunków. 
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Wezwanie (nowy art. 99a uOKiK) 

3.29. Zgodnie z Projektem jednym z wymogów formalnych wniosku o wszczęcie postępowania jest 

wcześniejsze pisemne wezwanie przedsiębiorcy do niewykorzystywania danych postanowień 

w umowach zawieranych z konsumentami.  

3.30. Wskazane byłoby określenie terminu między takim wezwaniem a złożeniem wniosku o 

wszczęcie postępowania (min. 30 dni), umożliwiającego przedsiębiorcy odpowiednią reakcję 

na wezwanie. Termin powinien być odpowiednio długi, zbadanie konieczności/ możliwości 

wprowadzenia zmian we wzorach umów masowo stosowanych w wielu wypadkach będzie 

czasochłonne.  

3.31. W projekcie nie doprecyzowano również, czy zastosowanie się przedsiębiorcy do wezwania, 

tj. zaprzestania stosowania danego wzorca, skutkuje odmową wszczęcia postępowania, czy 

też będzie traktowane przez Prezesa UOKiK jako przesłanka łagodząca. W kontekście okresu 

przedawnienia z nowego art. 99f uOKiK, można wnioskować, że zaprzestanie stosowania 

klauzuli po otrzymaniu wezwania nie uchroni przedsiębiorcy przed postępowaniem. Prezes 

UOKiK będzie mógł bowiem wydać decyzję o uznaniu wzorca za niedozwolony aż do 3 lat od 

zaprzestania jego stosowania. Postulujemy o wyraźne doprecyzowanie tej kwestii. 

Kary za niedozwolone wzorce (art. 106 ust. 1 pkt 3a) 

3.32. Zdaniem niektórych członków SPK przyznanie Prezesowi UOKiK możliwości nakładania kary 

pieniężnej w sprawach dotyczących stosowania niedozwolonych postanowień wzorców 

umownych może naruszać zasadę określoności znamion czynu zabronionego z uwagi na 

niedookreślony charakter przesłanek zawartych w art. 3851 § 1 kc. Uważają oni, że z punktu 

widzenia zapewnienia efektywności postanowień Dyrektywy 93/13, wystarczająca byłaby 

kara pieniężna nakładana w przypadku niewykonania decyzji zakazującej stosowania 

postanowień uznanych za niedozwolone. 

Wymierzanie kary za niedozwolone wzorce – okoliczności obciążające (art. 111 ust. 4 pkt. 

1a uOKiK) 

3.33. Projekt proponuje wprowadzenie dodatkowego pkt 1a w art. 111 ust. 4 uOKiK, precyzującego 

okoliczności obciążające, uwzględniane przy ustalaniu wysokości kary nakładanej za 

stosowanie niedozwolonych postanowień wzorców umownych. Takimi okolicznościami mają 

być m.in. "znaczny" zasięg terytorialny naruszenia lub jego skutków oraz "znaczne" korzyści 

uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z dokonanym naruszeniem.  
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3.34. Po pierwsze, za nietrafne uważamy odwołanie się do zasięgu terytorialnego, który wcale nie 

musi świadczyć o skali naruszenia17. Okoliczność ta mogłaby być wskazana w przypadku 

każdego (prawie) ogólnopolskiego przedsiębiorcy lub w przypadku każdej umowy zawieranej 

na odległość, co może prowadzić do nadużyć i niewłaściwej oceny skali i wagi naruszenia. 

3.35. Po drugie, jesteśmy zdania, że użycie w obu przypadkach niedookreślonego pojęcia "znaczne" 

bez sprecyzowania jasnych kryteriów oceny "znaczności", nie sprzyja pewności prawa i może 

prowadzić do nadużyć interpretacyjnych. 

4. Decyzja tymczasowa (nowy art. 101a uOKiK) 

4.1. Wprowadzenie tej instytucji wzbudziło wiele kontrowersji członków SPK. Przyznanie tej 

kompetencji Prezesowi UOKiK stanowiłoby zbyt daleko idącą ingerencję w swobodę 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz podważałoby zasadę proporcjonalności i zasadę 

zaufania obywateli do państwa. 

4.2. Poniżej przedstawiamy główne, zidentyfikowane przez nas zagrożenia. Ich analiza prowadzi 

do wniosku, że instytucja decyzji tymczasowej nie powinna być wprowadzana do uOKiK. 

Przedmiot decyzji tymczasowej 

4.3. W decyzji Prezes UOKiK może zobowiązać przedsiębiorcę "do zaniechania określonych 

działań" w celu zapobieżenia poważnym i trudnym do usunięcia zagrożeniom dla zbiorowych 

interesów konsumentów. Zakres uprawnień Prezesa UOKiK jest, zgodnie z uzasadnieniem do 

Projektu, wzorowany na rozwiązaniach obowiązujących obecnie w postępowaniach w 

sprawie praktyk ograniczających konkurencję (tj. art. 89 uOKiK).  

4.4. Skutki decyzji tymczasowej np. w przedmiocie zawieszenia dystrybucji produktu, 

niezweryfikowanej w toku postępowania sądowego, mogą mieć daleko idące konsekwencje 

dla podmiotów w postaci znacznych strat finansowych, reputacyjnych, jak również w postaci 

zmniejszenia zatrudnienia. W zakresie instytucji finansowych może to oznaczać zwiększenie 

zapotrzebowania kapitałowego przez te podmioty, czy też konieczność zwiększenia ich 

rezerw. W przypadku, gdyby taka tymczasowa decyzja okazała się następnie niezasadna i 

została uchylona przez sąd, mogłoby to skutkować roszczeniami odszkodowawczymi tych 

podmiotów wobec Skarbu Państwa, których dochodzenie jest jednak w praktyce 

                                                           
17

  Przykładowo, w sprawie przedsiębiorcy X dotyczącej 32 umów zawartych w 16 województwach prawdopodobnie 
przyjęłoby, że okoliczność znacznego zasięgu terytorialnego ma zastosowanie, mimo, że faktycznie skala i waga 
naruszenia nie byłaby duża (szczególnie w porównaniu z przedsiębiorcą Y, którego sprawa dotyczy 2000 umów 
zawartych jedynie w trzech województwach).  
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ograniczone. Ponadto pośrednio efekty takich działań mogliby odczuć konsumenci, wobec 

konieczności pokrycia podwyższonych kosztów nabywanych produktów, czy usług.  

4.5. Zgodnie z prezentacją "Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów. Aspekty konsumenckie"18 decyzja tymczasowa może przykładowo 

zobowiązywać przedsiębiorcę do wstrzymania emisji reklamy wprowadzającej w błąd, 

wstrzymania dystrybucji produktu, zmiany sposobu dystrybucji produktu (np. nieoferowanie 

produktu za pomocą środków porozumiewania się na odległość). W naszej ocenie skutki 

wydania decyzji tymczasowej w sprawach naruszenia ZIK mogą być dalej idące niż w 

sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Przykładowo, w dotychczasowej praktyce, 

Prezes UOKIK wydawał na podstawie art. 89 uOKiK decyzje zobowiązujące do zaniechania 

pobierania określonej wysokości opłat za połączenia telefoniczne (DOK-127/2005) lub 

sprzedaży dziennika na terenie jednego województwa po cenie niższej niż wskazana w decyzji 

(RKT-3/2006). Działania te miały jedynie na celu zmianę określonych parametrów 

funkcjonowania przedsiębiorcy i nie skutkowały zakazaniem dystrybucji produktów (tj. 

pozbawienia przedsiębiorcy jednego z obszarów prowadzenia działalności). Na taką 

możliwość w przypadku postępowań w sprawie ZIK wyraźnie wskazuje Prezes UOKiK.  

Naruszenie zasady proporcjonalności przy decyzji tymczasowej w sprawach naruszających 

ZIK  

4.6. W ocenie SPK przyznanie Prezesowi UOKiK kompetencji do wydawania decyzji tymczasowych 

stanowiłoby nadmierną i nieproporcjonalną ingerencję w wynikającą z art. 20 i 22 Konstytucji 

swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, która stanowi zarówno zasadę ustrojową 

jak i prawo podmiotowe przysługujące podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą 

(wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2004 r., K 33/03). 

4.7. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie wskazywał, że "przesłanka "konieczności 

ograniczenia w demokratycznym państwie", sformułowana w art. 31 ust. 3, stanowi w 

pewnym sensie odpowiednik wypowiadanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 

postulatów kształtujących treść zasady proporcjonalności. Z jednej strony stawia ona przed 

prawodawcą każdorazowo wymóg stwierdzenia rzeczywistej potrzeby dokonania ingerencji w 

danym stanie faktycznym w zakres prawa bądź wolności jednostki. Z drugiej zaś winna ona 

być rozumiana jako wymóg stosowania takich środków prawnych, które będą skuteczne, a 

więc rzeczywiście służące realizacji zamierzonych przez prawodawcę celów. Ponadto chodzi tu 

o środki niezbędne, w tym sensie, że chronić one będą określone wartości w sposób bądź w 

                                                           
18

  Dostępną na stronie https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11576, s. 6. 

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11576
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stopniu, który nie mógłby być osiągnięty przy zastosowaniu innych środków. Niezbędność to 

również skorzystanie ze środków jak najmniej uciążliwych dla podmiotów, których prawa lub 

wolności ulegną ograniczeniu. Ingerencja w sferę statusu jednostki musi więc pozostawać w 

racjonalnej i odpowiedniej proporcji do celów, których ochrona uzasadnia dokonane 

ograniczenie".(wyrok TK z dnia 11 maja 1999 r., K 13/98, podkr. wł). 

4.8. W sprawach ochrony ZIK, Prezes UOKiK dysponuje narzędziem umożliwiającym 

podejmowanie działań prewencyjnych w toku prowadzonego postępowania tj. ostrzeżeniami 

publicznymi. Instytucja ta została wprowadzona nowelizacją uOKiK, która weszła w życie 18 

stycznia 2015 r. Prezes UOKiK jest uprawniony do podawania do publicznej wiadomości, w 

tym na stronie internetowej UOKiK, zgromadzonych w toku postępowania informacji o 

stosowaniu praktyki naruszającej ZIK, w sytuacji, gdy może ona spowodować znaczne straty 

lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów oraz o jej prawdopodobnych 

skutkach.  

4.9. Biorąc pod uwagę, że instytucja ostrzeżeń publicznych została wprowadzona zaledwie niecałe 

5 miesięcy temu, zasadne jest pytanie, czy przyznawanie Prezesowi UOKiK nowej, jeszcze 

dalej ingerującej w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej kompetencji, w sytuacji, 

gdy już obecnie dysponuje on narzędziami umożliwiającymi szybkie reagowanie jest 

rzeczywiście konieczne. Jak się wydaje, wprowadzenie kolejnego, znacznie dalej idącego, 

jeżeli chodzi o prawa i obowiązki przedsiębiorców, środka w sytuacji, gdy dostępne 

instrumentarium nie jest przez Prezesa UOKiK wykorzystywane (tym bardziej, że w praktyce 

nie została zbadana jego skuteczność) jest nieuzasadnione. Ponadto może wystąpić sytuacja 

zwiększonej surowości procesu stosowania prawa w sytuacji, w której w danej procedurze 

wobec jednego przedsiębiorcy zostanie zastosowane ostrzeżenie publiczne oraz wydana 

decyzja tymczasowa.  

4.10. Przesłanki umożliwiające wydanie decyzji tymczasowej nie są bardziej skonkretyzowane niż 

przesłanki umożliwiające zastosowanie ostrzeżenia publicznego. Zgodnie z art. 73a uOKiK, 

Prezes UOKiK może zastosować ostrzeżenie publiczne, gdy istnieje szczególnie uzasadnione 

podejrzenie praktyki, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla 

szerokiego kręgu konsumentów, podczas, gdy dla wydania decyzji tymczasowej wymagane 

jest uprawdopodobnienie poważnych i trudnych do usunięcia zagrożeń. Użycie tak 

pojemnego i nieostrego pojęcia może powodować dużą dyskrecjonalność Prezesa UOKiK w 

stosowaniu zaproponowanego instrumentu. Natomiast po stronie przedsiębiorców wywoła 

dużą niepewność prawną, co do okoliczności, w których Prezes UOKiK będzie mógł wydać 

decyzję o wstrzymaniu dystrybucji produktu. Zatem w ocenie SPK wprowadzenie 
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uprawnienia do wydawania decyzji tymczasowej może prowadzić do naruszenia zasady 

zaufania obywateli do państwa.  

Tryb wydania decyzji tymczasowej 

4.11. Również tryb wydawania decyzji tymczasowej, w ocenie SPK może rodzić poważne 

wątpliwości co do standardów prowadzenia postępowania oraz gwarancji proceduralnych 

przedsiębiorców.  

4.12. Pragniemy wskazać, że decyzja tymczasowa może zostać wydana bez wysłuchania strony 

postępowania (co nie jest przewidziane przez art. 73a uOKiK). W naszej ocenie, pozbawienie 

strony prawa do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań, w sposób automatyczny (tj. w każdym przypadku, gdy zostanie 

uprawdopodobnione, że dalsze stosowanie zarzucanej praktyki może spowodować poważne 

i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów) jest sprzeczne 

z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

("kpa"). W myśl tego przepisu, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić 

stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 

umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań. 

4.13. Proponowana regulacja wyłącza w większym zakresie prawo do czynnego udziału strony w 

każdym stadium postępowania niż kpa. Zgodnie z art.10 § 2 kpa "Organy administracji 

publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie 

sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego 

albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną." Możliwość wydania decyzji, 

bez uzyskania stanowiska przedsiębiorcy mającego pełną wiedzę o oferowanym produkcie 

jest w ocenie SPK nadmiernie rygorystyczne dla przedsiębiorcy, a zarazem zwiększa ryzyko 

wydania niezasadnej decyzji przez Prezesa UOKIK. Ryzyko naruszeń podstawowej zasady 

procedury administracyjnej budzi wątpliwości na gruncie art. 45 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 

Czas obowiązywania decyzji tymaczasowej 

4.14. W Projekcie wskazano, że w decyzji Prezesa UOKiK określa czas jej obowiązywania, ale "nie 

dłużej niż do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie". Ponadto 

wprowadzono możliwość przedłużenia jej obowiązywania.  
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4.15. Zgodnie z art. 104 uOKIK, postępowanie w sprawie praktyk naruszających ZIK powinno być 

zakończone w terminie 4 miesięcy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż 

w terminie 5 miesięcy. W praktyce jednak postępowania trwają nawet 12 miesięcy, w 

szczególności w sprawach produktów finansowych. Biorąc pod uwagę praktykę w zakresie 

czasu prowadzenia postępowania przez Prezesa UOKiK, przedsiębiorca przez wiele miesięcy 

będzie zmuszony do zaprzestania np. wprowadzania określonego produktu do obrotu lub 

niestosowania określonej klauzuli wyłącznie w oparciu o decyzje tymczasową. Sytuacja ta 

będzie ograniczać prawo przedsiębiorców i zwiększać ryzyko wystąpienia niekorzystnych i być 

może trudnych do usunięcia konsekwencji po stronie przedsiębiorcy (np. utrata pozycji 

rynkowej wskutek zobowiązania do zaniechania emisji reklamy).  

Zasada demokratycznego państwa prawa 

4.16. Proponowana regulacja pozostawia wątpliwości, czy spełnione zostały wymagania 

wynikające z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego zakładającej, że 

ustawodawca powinien zapewnić: 

4.16.1. Wprowadzenie mechanizmu skutecznej ochrony interesów przedsiębiorcy w ramach 

postępowań regulujących działanie Prezesa UOKiK.  

4.16.2. Obowiązywanie sprawiedliwych i równych dla każdej jednostki procedur oraz nakaz 

gwarancji procesowych. 

Kontrola sądowa decyzji tymczasowej 

4.17. Nie została zapewniona ścieżka szybszej kontroli sądowej decyzji tymczasowej, co już było 

krytykowane na gruncie art. 89 uOKiK. Przykładowo, D. Miąsik na gruncie art. 89 uOKiK 

wskazał: "mankamentem obowiązującego rozwiązania jest brak przepisów szczególnych 

dotyczących szybkiego rozpoznania odwołania od takiej decyzji, na analogicznych zasadach 

jak w przypadku zabezpieczenia powództwa w postępowaniu cywilnym"19.  

4.18. Obecnie, na gruncie uOKiK funkcjonują już mechanizmy umożliwiające prowadzenie sprawnej 

kontroli instancyjnej, przykładowo art. 105m uOKiK, zgodnie z którym SOKiK rozpoznaje 

zażalenie podmiotu, którego prawa zostały naruszone w toku kontroli w terminie 7 dni od 

dnia jego przekazania przez Prezesa UOKiK. 

                                                           
19

  T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie Konkurencji i konsumentów. Komentarz, Legalis 
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Brak odpowiedniej wiedzy specjalistycznej organu 

4.19. Zgodnie z Projektem Prezes UOKiK byłby uprawniony do wydania decyzji tymczasowej we 

wszelkich praktykach naruszających ZIK ("nie tylko w stosunku do niewłaściwie oferowanych 

usług finansowych"). 

4.20. W ocenie SPK, Prezes UOKiK posiada unikatową wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony 

praw konsumentów, jednakże ze względu na wielość oraz specyfikę produktów 

konsumenckich, Prezes UOKiK nie posiada wyspecjalizowanej wiedzy w obszarze wszystkich 

produktów konsumenckich. Tymczasem, ocena naruszeń praw konsumentów często zależy 

od znajomości charakterystyki danego sektora i danego produktu konsumenckiego, dotyczy 

to zwłaszcza sektorów regulowanych takich jak sektor instytucji finansowych. Wydawanie 

decyzji tymczasowej, w toku postępowania, bez konieczności przeprowadzenia postępowania 

dowodowego przez organ niewyspecjalizowany w sektorze określonych produktów w 

praktyce oznaczałoby, że Prezes UOKiK byłby uprawniony do sprawowania nadzoru nad 

działalnością wszystkich przedsiębiorców, nawet podlegających ustawom szczególnym. W 

ocenie SPK, Prezes UOKiK, w zakresie w jakim zamierza wydać decyzję tymczasową w 

odniesieniu do produktów podlegających specyficznym regulacjom powinien być 

zobligowany do konsultacji z organem wyspecjalizowanym w nadzorze nad danymi 

produktami. 

4.21. W obecnym stanie prawnym można odnaleźć przykłady wydawania przez organy 

administracji decyzji ograniczających lub wstrzymujących obrót produktów, w sytuacji gdy 

występuje poważne zagrożenie w związku z oferowanymi produktami. Np. zgodnie z art. 27c 

ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, "w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi (podkr. wł) 

państwowy inspektor sanitarny wstrzymuje, w drodze decyzji, jego wytwarzanie lub 

wprowadzanie do obrotu lub nakazuje wycofanie produktu z obrotu na czas niezbędny do 

przeprowadzenia oceny i badań jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy". 

Inny przykład to art. 121a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, zgodnie z 

którym "w razie uzasadnionego podejrzenia, że stosowanie produktu leczniczego wywołuje 

ciężkie niepożądane działanie, zmieniające stosunek korzyści do ryzyka (podkr. wł), Główny 

Inspektor Farmaceutyczny, na wniosek Prezesa Urzędu, wydaje decyzję o czasowym zakazie 

wprowadzania tego produktu do obrotu, o wstrzymaniu obrotu tym produktem lub o 

wycofaniu tego produktu z obrotu".  

4.22. Jednakże, podkreślić należy, że decyzje te są wydawane przez podmioty wyspecjalizowane w 

danym obszarze, posiadające wiedzę w zakresie specyfiki danych produktów i wprowadzania 
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ich na rynek. Posiadana wiedza i kompetencje w danym obszarze przez te organy 

minimalizują popełnienie błędu i wydanie ww. decyzji w sytuacji, gdy brak jest wyraźnych 

podstaw do ich wydania. Ponadto, zestawienie proponowanego brzmienia art. 101a uOKiK z 

wybranymi kompetencjami organów do wstrzymania wprowadzania produktów do obrotu, 

wskazuje, że przytoczone kompetencje nadzorcze wyspecjalizowanych organów oparte są na 

ostrych kryteriach, stwarzając większą pewność prawną dla przedsiębiorców. Wskazane 

regulacje, przewidują niższy luz decyzyjny dla organów administracji, a tym samym wyższy 

standard ochrony praw przedsiębiorców (zwłaszcza w zakresie pewności prawnej).  

4.23. Ponadto w praktyce mogłoby dochodzić do kolizji kompetencji wyspecjalizowanych organów 

uprawnionych do wydania decyzji o wstrzymaniu obrotu danym produktem z analizowaną 

nową kompetencją Prezesa UOKiK. Uzasadnienie Projektu pomija tę kwestię. 

4.24. Analiza przepisów Projektu prowadzi do wniosku, iż Prezes UOKiK mógłby częściowo również 

wykonywać kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego. Prezes UOKiK nie jest podmiotem 

wyspecjalizowanym w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, co może z jednej strony 

prowadzić do braku spójności między stanowiskiem Prezesa UOKiK a stanowiskiem Komisji 

Nadzoru Finansowego, a z drugiej do niewłaściwej oceny działań podmiotów rynku usług 

finansowego wynikających z niezrozumienia specyfiki ich działalności.  

4.25. Warto wskazać, iż w czerwcu 2014 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 1518/14 (w pierwszej 

instancji XVII AmC 2/14) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego po raz pierwszy brał 

udział w postępowaniu sądowym w roli prokuratora. W zgłoszeniu wstąpienia do 

postępowania wskazywał, że skutkiem ustaleń SOKiK mogłoby być doprowadzenie do 

konkluzji o całkowitej nieważności umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem 

kapitałowym. Potencjalnym efektem takich ustaleń mogłoby być zachwianie pewności na 

rynku ubezpieczeniowym i podważenie zaufania klientów oraz potencjalnych klientów. W 

piśmie dodano również, że konsekwencje wyroku stanowią zagrożenie dla celów nadzoru nad 

rynkiem finansowym, a ustalenia sądu mogłyby wpłynąć negatywnie na społeczne 

postrzeganie rynku ubezpieczeniowego. Pokazuje to i potwierdza, że kwestia legalności 

działań podmiotów rynków finansowych powinna być w pierwszej mierze domeną Komisji 

Nadzoru Finansowego.  

Dochodzenie potencjalnej szkody 

4.26. Wprowadzenie projektowanej instytucji powinno być powiązane z ustanowieniem 

szczególnej procedury dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z 

obowiązywaniem uchylonej decyzji tymczasowej.  
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4.27. Regulacja art. 417 kc nie gwarantuje przedsiębiorcom realnych możliwości dochodzenia 

takich odszkodowań z uwagi na sposób zdefiniowania w tym przepisie przesłanek 

odpowiedzialności. 

5. Publikacja decyzji UOKiK 

Publikacja decyzji UOKiK w sprawach naruszających ZIK (art. 26 i 27 uOKiK) 

5.1. Zdaniem SPK niezbędne jest doprecyzowanie, że publikacja decyzji w sprawach naruszających 

ZIK na koszt przedsiębiorcy może zostać nakazana jedynie w celu usunięcia trwających 

skutków naruszenia.  

5.2. Dlatego proponujemy następujące uzupełnienie art. 26 ust. 3 uOKiK: "W decyzji, o której 

mowa w ust. 1, Prezes Urzędu, w celu usunięcia trwających skutków naruszenia, może 

nakazać publikację decyzji w całości lub w części, w określonej w niej formie, na koszt 

przedsiębiorcy". 

Publikacja decyzji UOKiK (nowy art. 31b uOKiK) 

5.3. W nowym proponowanym art. 31b uOKiK, w przeciwieństwie do nowego art. 31c uOKiK, nie 

zostało określone gdzie, w jakiej formie ani na czyj koszt miałaby nastąpić publikacja decyzji. 

Postulujemy zatem stosowne uzupełnienie tego przepisu. 

5.4. Proponowany przepis stanowi próbę unormowania dotychczasowej praktyki Prezesa UOKiK 

publikowania decyzji Prezesa UOKiK na stronie urzędu. Jest to słuszne rozwiązanie. Jednak 

wskazany przepis wymaga doprecyzowania. Z uwagi na walory edukacyjne i informacyjne 

wydawanych decyzji (zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców), Prezes UOKiK 

powinien zostać zobligowany do publikowania wszystkich wydawanych przez siebie decyzji. 

Obecnie nie wszystkie decyzje wydawane przez Prezesa UOKiK są dostępne na stronie 

internetowej urzędu, zaś dostęp do nich z wykorzystaniem procedury dostępu do informacji 

publicznej jest czasochłonny.  

5.5. Ponadto publikacja decyzji nie powinna jedynie ograniczać się do jej sentencji, wskazania 

stron i wysokości nałożonych kar, ale również zawierać uzasadnienie decyzji (jeśli zostało 

sporządzone). Projektowany przepis umożliwia Prezesowi UOKiK publikację decyzji bez 

uzasadnienia. Natomiast w większości przypadków większą wartość edukacyjną ma 

uzasadnienie decyzji, niż jej sentencja. Przykładowo w przypadku decyzji o uznaniu 

postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i zakazującej jego wykorzystywania (nowy 

art. 23b ust. 1 uOKiK), motywy uznania danego postanowienia za niedozwolone są 
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szczególnie istotne. Ich poznanie pozwoli innym przedsiębiorcom w sposób prawidłowy 

kształtować swoje wzorce umowy. Podobnie decyzje w sprawie praktyk ograniczających 

konkurencję lub w sprawach koncentracji zawierają bardzo istotne wskazówki m.in. 

dotyczące definicji rynków właściwych lub oceny stosowanych praktyk rynkowych. 

Oczywiście publikacja decyzji wraz z uzasadnieniem nie może naruszać tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  

5.6. Z powyższych względów, proponujemy doprecyzować komentowany przepis poprzez 

wskazanie, że „Prezes Urzędu publikuje na swój koszt wszystkie decyzje wydawane na 

podstawie przepisów ustawy, w całości lub części. Publikacja zawiera w szczególności 

sentencję decyzji wraz ze wskazaniem stron i określeniem wysokości kar oraz uzasadnienie, 

jeśli zostało sporządzone, z zastrzeżeniem art. 71 ustawy". 

6. Nieodpłatna publikacja ostrzeżeń i komunikatów (art. 31 c uOKiK) 

6.1. Wskazany przepis wprowadza możliwość bezpłatnego publikowania przez Prezesa UOKiK 

ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji. Zgodnie z proponowanym 

rozwiązaniem, komunikaty będą mogły opisywać pewne niepokojące zjawiska na rynku, ale 

będą mogły również dotyczyć konkretnego przedsiębiorcy. Takie ostrzeżenie może 

implikować daleko idące skutki. W szczególności, znaczące pogorszenie opinii o danym 

przedsiębiorcy, utratę obecnych lub przyszłych klientów, a tym samym szkodę. Często dla 

przeciętnego konsumenta taki komunikat może już świadczyć o "winie" przedsiębiorcy.  

6.2. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do Projektu, wprowadzenie tej instytucji pozwoli „w 

przypadku oferowania usług finansowych w sposób zagrażający interesom konsumentów, na 

możliwe skuteczne ostrzeżenie jak największej liczby konsumentów”. Jak się wydaje cel ten 

przyświecał już zmianom uOKiK, które weszły w życie 18 stycznia 2015 r. (w szczególności w 

instytucji tzw. publicznych ostrzeżeń Prezesa UOKiK, art. 73a uOKiK). Z tego względu należy 

rozważyć jakie będą wzajemne relacje pomiędzy planowanym art. 31c a obecnie 

obowiązującym art. 73a ustawy.  

6.3. Publikacja ostrzeżenia na podstawie art. 73a uOKiK wymaga spełnienia szeregu przesłanek 

(wszczęcia wobec przedsiębiorcy postępowania (właściwego) w sprawie praktyk 

naruszających ZIK; istnienia szczególnie uzasadnionego podejrzenia, że przedsiębiorca 

dopuszcza się praktyki naruszającej ZIK; możliwości spowodowania znacznych strat lub 

niekorzystnych skutków dla szerokiego kręgu konsumentów). Podanie ostrzeżenia do 

publicznej wiadomości następuje w formie postanowienia, na które strona niezadowolona z 

takiej publikacji może złożyć zażalenie do SOKiK.  
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6.4. Planowane uprawnienie publikacyjne Prezesa UOKiK (nowy art. 31c uOKiK) nie wymaga 

spełnienia żadnych przesłanek, jak również nie jest przewidziana żadna procedura 

odwoławcza od takich ostrzeżeń lub komunikatów. Dodatkowo zakres tych publikacji jest 

niemal nieograniczony i będą one miały zastosowanie do wszystkich spraw z zakresu ochrony 

konkurencji i konsumentów. Tym samym Prezes UOKiK, bez spełnienia jakichkolwiek 

warunków, opierając się na własnym uznaniu będzie decydował, czy okoliczności danego 

przypadku wymagają publikacji ostrzeżenia lub komunikatu. Prezes UOKiK będzie miał 

możliwość publikacji bez wszczynania jakiegokolwiek postępowania, czy też kontroli takiego 

rozstrzygnięcia.  

6.5. Powyższe wątpliwości były już podnoszone w trakcie prac nad obecnie obowiązującym art. 

73a uOKiK. Ich skutkiem było doprecyzowanie przesłanek stosowania przewidzianego tam 

instrumentu oraz wprowadzenie procedury odwoławczej. Obecnie projektowane zmiany 

przewidują przyznanie nadmiernie szerokiego uprawnienia Prezesowi UOKiK, które narusza 

prawa przedsiębiorców.  

6.6. Bardzo prawdopodobnym jest, że skutkiem wprowadzenia nowego art. 31c uOKiK będzie 

obrócenie obecnego art. 73a uOKiK w przepis martwy. Trudno oczekiwać od Prezesa UOKiK, 

aby korzystał z rygorystycznie obwarowanej instytucji z art. 73a uOKiK, gdy istnieje możliwość 

publikacji identycznego ostrzeżenia na podstawie planowanego art. 31c uOKiK. Z tego 

względu projektowany przepis należy uznać za niepożądane powielenie rozwiązania 

funkcjonującego już w ramach art. 73a uOKiK. 

6.7. Naszym zdaniem, w sprawach, w których okaże się, że nie doszło do naruszenia ZIK przez 

danego przedsiębiorcę, należałoby w takiej samej formie publikować na koszt Prezesa UOKiIK 

sprostowanie odpowiedniej treści.  

6.8. Ponadto, podobnie jak w przypadku decyzji tymczasowej, należałoby wprowadzić szczególną 

procedurę dochodzenia roszczeń za szkody poniesione w związku z takimi publikacjami.  

7. "Tajemniczy klient" (nowy art. 105l a uOKiK) 

7.1. Proponowana instytucja "tajemniczego klienta" stanowi istotne uprawnienie dochodzeniowe 

związane z kontrolą przedsiębiorców, które ma przyczynić się do zebrania kluczowych 

dowodów w sprawach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
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Warto zauważyć, że w Wielkiej Brytanii zachęca się samych przedsiębiorców20, by w ramach 

wewnętrznej kontroli dokonywali takich kontrolowanych zakupów. 

7.2. Uważamy, że instytucja ta powinna być stosowana jedynie w wyjątkowych sytuacjach, w 

których nie jest możliwe uzyskanie dowodów w inny sposób. Niektórzy członkowie uważają 

nawet, że podjęcie czynności zmierzających do zakupu towaru powinno każdorazowo być 

uzależnione od uzyskania przez Prezesa UOKiK zgody SOKiK. 

7.3. Niewątpliwie uprawnieniem, które szczególnie ingeruje w prawa przedsiębiorców jest 

uprawnienie do utrwalenia przebiegu czynności bez uprzedniego informowania o tym 

kontrolowanego przedsiębiorcy. Przesłanka dopuszczalności utrwalenia jest określona 

jedynie klauzulą generalną "w uzasadnionych okolicznościach". Uważamy jednakże, że 

możliwość utrwalania powinna być każdorazowo uzależniona od uprzedniego uzyskania przez 

Prezesa UOKiK zgody SOKiK. Postulujemy zatem wprowadzenie systemu kontroli ex ante w 

tej kwestii.  

8. Przeszukanie (art. 105n uOKiK) 

8.1. Przeszukanie stanowi bardzo kontrowersyjne uprawnienie dochodzeniowe21, będące często 

krytykowanym w kontekście ochrony prawa przedsiębiorców do prywatności. Niewątpliwie 

interes publiczny zw. z ochroną zbiorowych interesów konsumentów uzasadnia ingerencję 

organu w prawo do prywatności przedsiębiorców. Wskazujemy jednak, że w przypadku 

praktyk ograniczających konkurencję potrzebę przeprowadzenia przeszukania motywuje się 

brakiem alternatywnych możliwości zdobycia dowodów. Ten argument może wręcz nie 

istnieć w przypadku praktyk naruszających ZIK, gdzie istnieją jednak dokumenty (regulaminy, 

umowy, nagrania rozmów telefonicznych itd.) oraz możliwe są inne sposoby uzupełnienia 

materiału dowodowego, np. proponowana instytucja "tajemniczego klienta". Stąd, zdaniem 

                                                           
20

  Zob. Wytyczne dot. ryzyka dla konsumentów wynikających z zachęt finansowych przygotowanych przez Financial 
Services Authority (FSA).  

21
  Przed nowelizacją z czerwca 2013 r. regulacja przeszukania nie była do końca jasna i klarowna, ze względu na 

rozbicie regulacji tej instytucji na dwa artykuły, tj. art. 91 uOKiK zamieszczony w Rozdziale 2 dot. Postępowania 
antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz art. 105 c uOKiK umieszczonym w 
Rozdziale 5 dot. kontroli i przeszukania w toku postępowania przed Prezesem UOKiK. O ile art. 91 uOKiK dot. tylko 
postępowań w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, to art. 105 c uOKiK obejmował swym zakresem 
wszystkie rodzaje postępowań przed Prezesem UOKiK. Stąd przyjęto, że przeszukanie może zostać dokonane w toku 
kontroli również w postępowaniu dot. praktyk naruszających ZIK. W następstwie nowelizacji ustawy z czerwca 2014 
r. art. 105 c uOKiK został usunięty i zastąpiony art. 105 n uOKiK, który precyzował, że przeszukania można 
przeprowadzić w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Zatem Prezes UOKiK został pozbawiony 
kompetencji do przeprowadzenia przeszukania w ramach postępowań w sprawach praktyk ZIK konsumentów. 
Projekt wprowadza expressis verbis praktyki naruszające ZIK do treści art. 105 n uOKiK, a tym samym wyraźnie 
przyznaje uprawnienie do przeprowadzenia przeszukania również w sprawach konsumenckich.  
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SPK, kompetencja do przeprowadzenia przeszukania w tym kontekście może naruszać zasadę 

proporcjonalności.  

8.2. Pragniemy zauważyć, że cała krytyka dotychczasowej regulacji i praktyki przeszukań, np. w 

kontekście ochrony prawa do obrony przedsiębiorców, może być przytoczona w odniesieniu 

do Projektu. Krytyka ta dotyczy m.in. korzystania z tego uprawnienia już na etapie 

postępowania wyjaśniającego, fikcyjnej i ograniczonej kontroli ex ante SOKiK, czy też praktyki 

kopiowania całych nośników pamięci w celu ich późniejszej analizy w biurze UOKiK (bez 

prawa obecności przeszukiwanego przedsiębiorcy lub jego pełnomocnika). 

9. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego ("kpc") 

9.1. W odniesieniu do proponowanego brzmienia art. 111 kpc, z uwagi na okoliczność, że treść 

tego postanowienia jest analogiczna do treści art. 11 kpc dotyczącego mocy wiążącej 

wyroków skazujących, co do popełnienia przestępstwa w postępowaniu cywilnym, 

zakładamy, iż decyzja Prezesa UOKiK będzie wiążąca dla sądu cywilnego tylko w zakresie 

stwierdzenia samego faktu naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję 

i konsumentów. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego do art. 11 kpc (np. sprawa 

o sygnaturze akt: V CSK 393/12), w sprawie cywilnej sąd powszechny jest związany wyłącznie 

sentencją prawomocnego wyroku skazującego, co do popełnienia przestępstwa. Zakładamy, 

że takie rozwiązanie będzie analogicznie zastosowane w przypadku decyzji Prezesa UOKiK w 

sprawach praktyk ograniczających konkurencję i konsumentów. 

9.2. W związku z powyższym postulujemy, aby z uzasadnienia Projektu jasno wynikało, że 

proponowane brzmienie art. 111 kpc dotyczy wyłącznie sentencji decyzji Prezesa UOKiK 

stwierdzającej naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję lub zakazu praktyk 

naruszających ZIK lub zakazu stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów. 

9.3. Ponadto, niektórzy członkowie SPK wskazali, że proponowany nowy art. 111 kpc może 

negatywnie wpłynąć na roszczenia indywidualnie dochodzone przez konsumentów lub 

przedsiębiorców. Wszczęcie postępowania przez Prezesa UOKiK może prowadzić do 

zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 kpc, a w przypadku wniesienia 

odwołania od decyzji – na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 kpc. Zważywszy na długość 

postępowania przed Prezesem UOKiK, SOKiK oraz Sądem Apelacyjnym w Warszawie może to 

oznaczało zawieszenie postępowania w indywidualnej sprawie na co najmniej 3 lata (a często 

na znacznie dłuższy czas). Może to stanowić istotny problem w związku z planowanym 

rozszerzeniem kompetencji orzeczniczych Prezesa UOKiK na kontrolę abuzywności 

postanowień wzorów umów. 
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10. Możliwość przedstawienia sądowi przez Prezesa UOKiK poglądu w sprawach z zakresu 

ochrony konkurencji i konsumentów (nowy art. 31d uOKiK) 

10.1. Wątpliwości budzi konstrukcja proponowanego brzmienia przepisu. Nie jest jasne, w jakich 

postępowaniach proponowana treść art. 31d uOKiK miałaby znaleźć zastosowanie. 

Obowiązująca systematyka kpc posługuje się pojęciem „postępowania w sprawach z zakresu 

ochrony konkurencji” uregulowanego w Dziale IVa (Część pierwsza, Księga pierwsza, Tytuł 

VII), tj. art. 47928-47935 kpc). W sprawach tych Prezes UOKiK z mocy prawa jest stroną, w 

związku z czym treść art. 31d uOKiK w zaproponowanym brzmieniu byłaby bezcelowa. 

11. Ograniczenie zakresu tajemnicy bankowej (zmiana art. 105 ust. 1 lit. r ustawy Prawo 

bankowe)  

11.1. Ochrona informacji objętych tajemnicą bankową, tj. obowiązek utrzymania w dyskrecji 

uzyskanych od klienta informacji, dotyczących czynności bankowej, jest jednym z 

najważniejszych obowiązków nałożonych na banki przez ustawę prawo bankowe22. Instytucja 

tajemnicy bankowej stanowi przejaw ochrony praw osobistych w rozumieniu art. 23 kc oraz 

realizację prawa do prywatności określonego w art. 47 Konstytucji RP23. Prawo przewiduje 

jednak zamknięty katalog wyjątków, tj. zwolnień od obowiązku zachowania tajemnicy 

bankowej. M.in. na podstawie art. 105 ustawy prawo bankowe, bank ma obowiązek 

udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową enumeratywnie określonym 

podmiotom. 

11.2. Proponowane uzupełnienie art. 105 ust. 1 lit. r prawa bankowego, zgodnie z którym bank ma 

obowiązek przekazać informacje stanowiące tajemnicę bankową na żądanie Prezesa UOKiK 

"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 2015 r. poz. 184)”, uważamy za zbyt daleko 

idące.  

11.3. Po pierwsze, oznacza to, że Prezes UOKiK miałby otrzymać ogólną kompetencję do żądania 

przekazania mu informacji stanowiących tajemnice bankową w związku z każdym rodzajem 

prowadzonego postępowania, tj. nie tylko postępowaniem w sprawie ochrony ZIK, ale 

również postępowaniem antymonopolowym, czy nawet postępowaniem wyjaśniającym. W 

                                                           
22

  Wynika bezpośrednio z treści art. 104 ust. 1 Prawa bankowego. 

23
  A. Żygadło, Wyłączenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatności, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 r., s. 1 – 428. 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
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uzasadnieniu Projektu nie przedstawiono szczególnych przesłanek tej tak istotnej zmiany 

rozwiązań dotąd obowiązujących. 

11.4. Po drugie, nie określono żadnych przesłanek ograniczających możliwość skorzystania przez 

Prezesa UOKiK z tego uprawnienia. Uprawnienia Prezesa UOKiK miałyby być zatem szersze w 

stosunku do innych organów wymienionych w art. 105 ust. 1 prawo bankowe, które mogą 

żądać przekazania informacji objętej tajemnica bankową np. "w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania" lub jeśli jest to "konieczne".  

11.5. Negatywnie oceniamy zbytnie dążenie do osłabiania tajemnicy bankowej. Patrząc na obecną 

tendencję, można mieć wręcz wrażenie, że dochodzi obecnie do odwrócenia pojęć tzn. 

wyjątkiem staje się ochrona informacji poufnych, a zasadą zaczyna być możliwość dostępu do 

informacji na temat stanów konta i transakcji klientów banków24. 

11.6. Dlatego sugerujemy rozbudowanie tego postanowienia w następujący sposób "- w związku z 

toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184) w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego prowadzenia takiego postępowania". 

11.7. Ponadto, w celu pełniejszej ochrony tajemnicy bankowej, postulujemy wprowadzenie 

dodatkowych zabezpieczeń, np. obowiązku przeglądania informacji objętych tajemnicą 

bankową przez odpowiednie osoby ze specjalnymi kwalifikacjami i wyłącznie w obecności 

pracowników banku (to niezależnie od postulatu przeglądania dokumentacji zawsze w 

obecności przedsiębiorcy, do którego ona należy).  

12. Kwestie intertemporalne  

12.1. Poważne wątpliwości wzbudza utrzymanie skutków dotychczasowej i krytykowanej regulacji 

w sprawach abstrakcyjnej kontroli klauzul abuzywnych przez niezasadnie długi, aż 

dziesięcioletni okres. Postulujemy skrócenie tego okresu co najmniej o połowę. 

                                                           
24

  Początkowo katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji objętej tajemnicą bankową określony w art. 
105 prawo bankowe liczył 12 przypadków, obecnie ich liczba punktów art. 105 ust. 1 prawo bankowe wzrosła do 21. 
W doktrynie podkreśla się, że rozszerzanie tego katalogu o kolejne podmioty lub sytuacje stanowi cechę 
charakterystyczną kolejnych nowelizacji ustawy prawo bankowe. Z. Ofiarki, Prawo bankowe. Komentarz., Wolters 
Kluwer, Warszawa 2013r. s. 657. 


