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Dotyczy: zaproszenia do składania uwag do Projektu z 22 stycznia 2019 r. USTAWA z dnia … 

o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych 

ustaw

Szanowny Panie Prezesie,

w imieniu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji („Stowarzyszenie”) przedstawiam poniżej uwagi do 

otrzymanego 23 stycznia 2019 r. Projektu z dnia 21 stycznia 2019 r. USTAWY z dnia … o zmianie ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw („Projekt”).

Na wstępie chcielibyśmy, podobnie jak przy pierwotnym tekście Projektu z 25 października 2018 r.

USTAWY z dnia … o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw 

(„Projekt z 2018 r.”) z niepokojem zauważyć, że ponownie skrócenie terminu do zgłaszania uwag oraz 

wysłanie dokumentu do konsultacji publicznych tym razem w czasie obejmującym ferie zimowe łączące 

się z powszechnymi wyjazdami może negatywnie wpłynąć na efektywność procesu konsultacji Projektu.

Pomimo ww. niesprzyjających okoliczności, Stowarzyszenie przygotowało uwagi do Projektu w zakresie,

w jakim pozwalał na to bardzo ograniczony czas. Stowarzyszenie gotowe jest doprecyzować poniższe 

propozycje w toku dalszych prac nad Projektem. Z uwagi na, co do zasady, nieuwzględnienie uwag 

Stowarzyszenia zgłoszonych do Projektu z 2018 r. oraz lakoniczne i nieprzekonujące odniesienie się do 

nich przez projektodawcę, ponawiamy i uzupełniamy uwagi zgłoszone wobec Projektu z 2018 r. 

1. Uwagi do przepisów dotyczących powoływania Prezesa UOKiK

Stowarzyszenie z aprobatą wita propozycję nowelizacji art. 29 ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów („Ustawa”) poprzez wprowadzenie kadencyjności sprawowania urzędu Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) oraz określenie zamkniętego katalogu 

przesłanek jego odwołania. Stowarzyszenie w pełni popiera konieczność wzmocnienia instytucjonalnego 

Prezesa UOKiK, rozumianego jako uniezależnienie tego organu od wszelkich zewnętrznych nacisków, i 

ocenia, że część proponowanych zmian niewątpliwie przyczyni się do realizacji tego postulatu.
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Stowarzyszenie już od wielu lat postulowało przywrócenie gwarancji niezależności organu 

antymonopolowego, która niezbędna jest dla należytej realizacji jego funkcji. Uzależnienie decyzji organu 

antymonopolowego od każdorazowych priorytetów polityki ekonomicznej danego rządu stoi bowiem w 

sprzeczności z podstawowym celem prawa konkurencji, jakim jest ochrona wolności konkurencji.

Niemniej jesteśmy zdania, że z uwagi na fundamentalne znaczenie tej kwestii dla systemu ochrony 

konkurencji i konsumentów w Polsce, przeprowadzona powinna zostać dogłębna analiza możliwych 

rozwiązań oraz szeroka, bez presji czasu, dyskusja mająca na celu wypracowanie rozwiązania 

zapewniającego w najszerszy możliwy sposób niezależność Prezesa UOKiK. Ponownie postulujemy 

zatem rezygnację ze zmian w tym zakresie w tym momencie i przeprowadzenie takiej analizy z 

uwzględnieniem konsultacji, poza presją czasu. Należy wskazać, że podobną sugestię zgłosiły również

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) oraz Rządowe Centrum Legislacji (RLC) w ramach 

uzgodnień międzyresortowych i opiniowania wnioskując o ograniczenie Projektu i pozostawienie m.in. 

kwestii dotyczących powoływania i odwoływania Prezesa UOKiK poza jej zakresem. Ponadto, sam autor 

Projektu ustosunkowując się do uwag w tym zakresie zgłoszonych do Projektu z 2018 r. wskazał, że w 

osobnej nowelizacji zostaną wprowadzone pozostałe zmiany (poza kwestią niezależności organu) 

dostosowujące Ustawę do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2018 r. mającej na 

celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego 

egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego („Dyrektywa 

ECN+”).

Ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa UOKiK

Obecne brzmienie art. 1 ust. 2) lit. c) Projektu nie uwzględnia zmian w szkolnictwie wyższym, 

wprowadzonych ustawą z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce („p.s.w.n.”).

P.s.w.n. zmieniło terminologię podziału nauczycieli akademickich z dotychczasowego podziału na 

pracowników „dydaktycznych”, „dydaktyczno-naukowych” i „naukowych”. Aktualnie nowy podział 

obejmuje nauczycieli zatrudnionych w grupach pracowników: „dydaktycznych”, „badawczych” oraz 

„badawczo-dydaktycznych” (art. 114 p.s.w.n.). Ponadto, p.s.w.n. nie posługuje się pojęciem „szkoły 

wyższej”, lecz „uczelni” (por. art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 9 i n. p.s.w.n.). Ustawa ta dokonuje co prawda 

rozróżnienia na poszczególne typy lub rodzaje uczelni (występuje np. podział na uczelnie publiczne i 

niepubliczne – art. 13 p.s.w.n.; podział na uczelnie akademickie i zawodowe – art. 14 i 15 p.s.w.n.; 

nazewnictwo uczelni – art. 16 p.s.w.n.), ale nie posługuje się pojęciem „szkoły wyższej”. Nie wyklucza to 

oczywiście istnienia takich uczelni, w których nazwie własnej występuje zwrot „szkoła wyższa” (jak ma to 

miejsce w przypadku większości uczelni zawodowych, którym nie przysługuje uprawnienie do korzystania 

z określenia „akademia”), tym niemniej p.s.w.n. nie zna takiego pojęcia.

Nie ma wątpliwości co do tego, że projektowany art. 29 ust. 3 aa Ustawy jest przepisem, którego 

naruszenie może się wiązać z daleko idącymi konsekwencjami. W przypadku naruszenia dyspozycji 

normy tego przepisu, sankcją (zgodnie z projektowanym art. 29 ust. 4 pkt 7 u.o.k.k.) może być odwołanie 

Prezesa UOKiK. Mając to na uwadze, Stowarzyszenie postuluje doprecyzowanie i uzgodnienie 

terminologii użytej w projektowanym przepisie tak, aby w przyszłości możliwe było uniknięcie wątpliwości 

interpretacyjnych co do tego, czy stanowisko zajmowane przez Prezesa UOKiK jest objęte wyjątkiem z 

tego przepisu, czy też nie. Służyć temu może, w szczególności, skorzystanie z terminologii

wykorzystywanej w p.s.w.n. 

Jednocześnie, mając na uwadze postulat usunięcia z projektowanego przepisu określenia „szkoła 

wyższa” i zastąpienia go określeniem „uczelnia”, jak również fakt, że część podmiotów wyliczonych w 

projektowanym przepisie (Polska Akademia Nauk, instytut badawczy lub inna jednostka naukowa) 

pokrywa się z katalogiem instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki wskazanym w art. 7 

ust. 1 p.s.w.n., być może zasadne jest skorzystanie w tym miejscu z odwołania do tego katalogu –

propozycja takiego rozwiązania zostanie zaproponowana poniżej. 
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Podsumowując, Stowarzyszenie proponuje zmianę art. 1 ust. 2 lit. c) Projektu (projektowany art. 29 ust. 

3aa Ustawy) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Art. 29 ust. 3aa. Prezes Urzędu nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska 

dydaktycznego, badawczego lub badawczo-dydaktycznego w instytucjach tworzących system szkolnictwa 

wyższego w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz 3-8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce lub stanowiska wykładowcy w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ani wykonywać innych zajęć zarobkowych sprzecznych z 

obowiązkami Prezesa Urzędu. 

Długość kadencji

Projekt wprowadza sześcioletni okres kadencji Prezesa UOKiK. Należy jednak w tym miejscu zauważyć, 

że uzasadnienie Projektu wielokrotnie odnosi się do rozwiązań zawartych w ustawie o nadzorze nad 

rynkiem finansowym. Ustawa ta natomiast, podobnie jak ustawy Prawo telekomunikacyjne i Prawo 

energetyczne, przewiduje pięcioletni okres kadencji dla stanowiska odpowiadającemu stanowisku 

Prezesa UOKiK. Tym samym sześcioletni okres kadencji Prezesa UOKiK prowadzi do powstania 

nieuzasadnionych różnic instytucjonalnych w ramach systemu centralnych organów administracji. W 

związku z tym Stowarzyszenie uważa, że okres kadencji Prezesa UOKiK również powinien wynosić 

najwyżej pięć lat. 

Dodatkowo, niektórzy członkowie Stowarzyszenia poddają pod rozwagę uregulowanie okresu 

maksymalnego sprawowania urzędu w odniesieniu do osób, które już wcześniej sprawowały funkcję 

Prezesa UOKiK tak, aby łączny czas wszystkich kadencji nie przekraczał dwukrotności przyjętego w 

wyniku nowelizacji okresu kadencji. Zdaniem niektórych członków Stowarzyszenie należałoby także 

rozważyć wprowadzenie kadencyjności Wiceprezesów UOKiK. 

Przesłanki odwołania

Przesłanki odwołania Prezesa UOKiK zawarte w nowo proponowanym brzmieniu ustępu 4 artykułu 29 

Ustawy są zasadniczo zgodne z wytycznymi wynikającymi z art. 4 ust. 3 Dyrektywy ECN+. Jednocześnie

przedstawiamy poniżej następujące uwagi w tym zakresie:

(i) Przesłanka innej przeszkody trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań

W stosunku do Projektu z 2018 r., Projekt przewiduje rozszerzenie katalogu przesłanek odwołania 

Prezesa UOKiK poprzez dodanie do art. 29 ust. 4 pkt 5 Ustawy przesłanki wystąpienia „innej przeszkody 

trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań”. Sformułowanie to wydaje się być zbyt ogólne, a sama 

zmiana nie została omówiona w uzasadnieniu do Projektu. Stowarzyszenie uważa, że sformułowanie to 

powinno być co najmniej rozwinięte przykładem, zawartym przynajmniej w uzasadnieniu do Projektu.

Doprecyzowanie tej przesłanki jest tym bardziej wskazane, że sam autor w uzasadnieniu do Projektu 

negatywnie ocenił przesłanki odwołania, które miałyby charakter niedookreślony.

(ii) Przesłanka skazania prawomocnym wyrokiem 

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 1 ust. 2) lit. e Projektu w zakresie w jakim dotyczy brzmienia art. 29 

ust. 4 pkt. 1 Ustawy Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu przed upływem kadencji wyłącznie 

w przypadku: 1) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe.

Niektórzy członkowie Stowarzyszenia podnoszą, że takie ujęcie przedmiotowego przepisu jest zbyt 

szerokie. Jego konsekwencją jest bowiem obowiązek odwołania Prezesa UOKiK w przypadku, kiedy 

zostanie on skazany za przestępstwa cechujące się stosunkowo niewielkim stopniem szkodliwości 

społecznej, takie jak zniesławienie (art. 212 k.k.) czy zniewaga (art. 216 k.k.). Członkowie ci stoją na 
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stanowisku, w myśl którego nie są to czyny o tak doniosłym charakterze, aby uzasadniały obowiązek 

odwołania Prezesa UOKiK. 

Mając powyższe na uwadze, postulują oni uzupełnienie wskazanego przepisu o wymóg ścigania 

przestępstwa z oskarżenia publicznego. Zauważyć bowiem można, że w przypadku pozostawienia 

postanowienia o obowiązku odwołania Prezesa UOKiK w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem 

za umyślne przestępstwo również z oskarżenia prywatnego, przepis ten może być wykorzystywany przez 

podmioty dążące do odwołania Prezesa UOKiK lub osłabienia jego pozycji. W szczególności, mając na 

uwadze aktywność publiczną Prezesa UOKiK, nie można wykluczyć sytuacji, w której prywatne akty 

oskarżenia o zniesławienie lub zniewagę mogą być składane przez podmioty, których działalność znajduje 

się w sferze zainteresowania Prezesa UOKiK jako środek mający na celu instrumentalną zmianę osoby 

zajmującej to stanowisko. W takiej sytuacji, nawet w przypadku niepowodzenia wskazanych prywatnych 

aktów oskarżenia, mogą one wywoływać tzw. efekt mrożący co do działalności Prezesa UOKiK, co byłoby 

w najwyższym stopniu niepożądane. Regulacja projektowanego art. 29 ust. 4 pkt 1 powinna być 

skonstruowana w taki sposób, aby Prezesa UOKiK przed takimi działaniami chronić.

Podsumowując, konieczna jest głębsza analiza brzmienia proponowanego przepisu art. 1 ust. 2) lit. e 

Projektu w zakresie, w jakim dotyczy art. 29 ust. 4 pkt. 1 Ustawy mająca na celu ocenę, czy jego 

brzmienie nie powinno zostać zmodyfikowane w następujący sposób:

Art. 29 ust. 4. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu przed upływem kadencji wyłącznie w 

przypadku: 1) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

(iii) Brak rażącego naruszenia prawa jako przesłanki odwołania

Stowarzyszenie podtrzymuje swoją uwagę złożoną do Projektu z 2018 r., w myśl której należałoby 

rozważyć, czy w katalogu okoliczności uzasadniających odwołanie Prezesa UOKiK nie należałoby 

uwzględnić okoliczności rażącego naruszenia prawa, która jest jedną z przesłanek odwołania Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i wnosi o ponownej jej 

rozpatrzenie w świetle dodatkowych, przedstawionych poniżej okoliczności. 

W odpowiedzi na tę uwagę Stowarzyszenia wskazane zostało, że „w ramach zaproponowanej w projekcie 

regulacji dopuszczalne będzie odwołanie Prezesa UOKiK na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo również w związku z rażącym naruszeniem prawa (w tym także w sytuacji 

niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków ustawowych przez Prezesa UOKiK, 

kwalifikującego się jako przestępstwo)”. 

Jak rozumiemy, chodzi o projektowany przepis art. 29 ust. 4 pkt 1, w ramach którego odwołanie Prezesa 

UOKiK następuje w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. Analiza będąca następstwem tej uwagi wskazuje jednak na luki tego 

rozwiązania.

Po pierwsze, jak wskazują niektórzy członkowie Stowarzyszenia, jeżeli projektowany art. 29 ust. 4 pkt 1 

ma stanowić odpowiedź na wystąpienie rażącego naruszenia prawa, wówczas jest to odpowiedź 

niepełna. Przyjęcie bowiem takiego rozwiązania oznaczałoby, że rażące naruszenie prawa wystąpić może 

jedynie w sytuacji skazania prawomocnym wyrokiem, tj. naruszenia przepisów o charakterze karnym. 

Tymczasem pojęcie „rażącego naruszenia” występuje w wielu aktach prawnych jako przesłanka 

odwołania osoby pełniącej funkcje publiczną (w tym jak, wskazano powyżej, Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektroniczne), uchylenia lub stwierdzenia nieważności aktu 

prawnego lub czynności prawnej. Rażące naruszenia prawa może więc dotyczyć zarówno przepisów 

prawa materialnego (w tym także, jednak niewyłącznie, przepisów o charakterze karnym), przepisów 

kompetencyjnych oraz przepisów procesowych. Uznanie, że projektowany art. 29 ust. 4 pkt 1 obejmuje 

swoim zakresem także rażące naruszenie prawa prowadzić może do sytuacji, w której niemożliwe będzie 

odwołanie Prezesa UOKiK w przypadku podjęcia przez niego działania w wyraźnej i oczywistej 
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sprzeczności z treścią przepisów prawa o charakterze innym niż karne, w wyniku którego powstaną skutki 

niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności.

Po drugie, jak podnoszą niektórzy członkowie Stowarzyszenia, projektowana regulacja nie umożliwia 

odwołania Prezesa UOKiK w sytuacji, kiedy rażące naruszenie prawa zostało dokonane nieumyślnie (por. 

np. art. 231 § 3 k.k. – nieumyślne nadużycie uprawnień). Innymi słowy, jeżeli rażące naruszenie prawa 

nastąpiło nieumyślnie, nie będzie możliwości skorzystania z art. 29 ust. 4 pkt 1. Co więcej, mając na 

uwadze realny czas trwania postępowań karnych, projektowany art. 29 ust. 4 pkt 1 Ustawy nie stanowi 

instrumentu, który umożliwiałby szybką i sprawną reakcję w przypadku pojawienia się racjonalnych i 

sprawdzonych informacji o rażącym naruszeniu prawa. Dopiero wprowadzenie odrębnej przesłanki 

umożliwiającej odwołanie w przypadku rażącego naruszenia prawa, pozwalałoby na sprawne reagowanie 

w sytuacji kryzysowej.

Podsumowując powyższe, Stowarzyszenie podtrzymuje swoją uwagę złożoną do Projektu z 2018 r. i 

ponownie poddaje pod rozwagę wprowadzenie przesłanki rażącego naruszenia prawa, uzasadniającej 

odwołanie Prezesa UOKiK.

Wymogi dla kandydatów na stanowisko Prezesa UOKiK

Zdaniem Stowarzyszenia niezbędne jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu zapewniającego, że 

osoba powoływana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa UOKiK spełniać będzie 

wynikającą z art. 29 ust. 3a pkt 7) Ustawy przesłankę posiadania wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw 

należących do właściwości Prezesa UOKiK. 

W opinii Stowarzyszenia koniecznym jest zapewnienie, aby polityka antymonopolowa państwa była 

kształtowana i realizowana przez osobę o należytych kompetencjach. Co istotne, istnieje także pozytywne 

sprzężenie zwrotne pomiędzy kompetencjami merytorycznymi osoby sprawującej tę funkcję a jej 

niezależnością. Powołanie osoby o należytych kompetencjach minimalizuje bowiem ryzyko, że 

w realizacji polityki antymonopolowej Prezes UOKiK mógłby ulec wpływom zewnętrznym, mającym na 

celu realizację doraźnych celów politycznych. W tym sensie wprowadzenie dodatkowych gwarancji 

należytych kompetencji merytorycznych Prezesa UOKiK wydaje się być niezbędne dla realizacji 

wytycznych wynikających z art. 4 Dyrektywy ECN+. Jest to tym istotniejsze, że Projekt jednocześnie znosi 

dotychczasową minimalną gwarancję realizacji przesłanki z art. 29 ust. 3a pkt 7) Ustawy, jaką był tryb 

powoływania na stanowisko Prezesa UOKiK w drodze naboru przeprowadzanego przez zespół powołany 

przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów.

W tym kontekście istotne jest ściślejsze zdefiniowanie przesłanki z art. 29 ust. 3a pkt 7) Ustawy, poprzez 

szczegółowe określenie kryteriów, jakie musi spełniać kandydat na stanowisko. Dlatego poniżej 

przedstawiamy zmodyfikowaną propozycję dookreślenia takich kryteriów.

Art. 29 ust. 3a pkt 7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu właściwości Prezesa Urzędu, tj.: (a) 

stopień naukowy doktora z zakresu prawa ochrony konkurencji lub ekonomii bądź (b) stopień 

naukowy magistra z zakresu prawa, ekonomii lub zarządzania poparty co najmniej trzyletnim 

doświadczeniem w zakresie prawa ochrony konkurencji lub ekonomii, w tym co najmniej rok w ciągu 

ostatnich pięciu lat poprzedzających powołanie na stanowisko Prezesa Urzędu, które to 

doświadczenie wynika z:

 działalności dydaktycznej, badawczej lub badawczo-dydaktycznej, udokumentowanej 

zatrudnieniem na stanowisku dydaktycznym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym w 

rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na którym obowiązkiem danej 

osoby było kształcenie studentów w zakresie prawa ochrony konkurencji lub ekonomii lub 

prowadzenie badań naukowych z zakresu prawa ochrony konkurencji lub ekonomii;
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 udokumentowanej regularnej działalności doradczej z zakresu prawa ochrony konkurencji lub 

ekonomii w instytucjach niepaństwowych lub

 sprawowania funkcji w administracji publicznej lub organizacjach międzynarodowych 

związanej z kształtowaniem lub egzekwowaniem prawa ochrony konkurencji, 

udokumentowanego zatrudnieniem na odpowiednim stanowisku.

Powyższe uwagi dotyczą także wymogów dla kandydatów na stanowiska Wiceprezesów UOKiK, co 

implikuje konieczność jednoczesnej następującej dodatkowej zmiany w nowelizowanym art. 30 Ustawy,

jak niżej:

Art. 30

1. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje wiceprezesów Urzędu na wniosek Prezesa Urzędu.

2. Stanowisko wiceprezesa Urzędu może zajmować osoba, która spełnia wymagania określone 

w art. 29 ust. 3a i 3aa.

3. Wymagania określone w art. 29 ust. 3a pkt 7) stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem

zakresu zadań wiceprezesa Urzędu, rozszerzając alternatywnie wymagany zakres doświadczenia 

o zakres prawa ochrony konsumentów.

* * *

Jednocześnie, zdaniem niektórych członków Stowarzyszenia, rozważyć można alternatywne podejście do 

doprecyzowania wymogów co do kompetencji merytorycznych, poprzez doprecyzowanie ich albo tylko 

w odniesieniu do Prezesa UOKiK albo tylko w odniesieniu do wiceprezesów UOKiK. W szczególności 

alternatywne rozwiązanie, w którym takie wymogi sprecyzowane byłyby tylko w stosunku do 

wiceprezesów UOKiK, umożliwiłoby lepsze ich dostosowanie do zakresów kompetencji wiceprezesów 

UOKiK. Zarazem pozwoliłoby to ominąć problem sprecyzowania jednolitych wymagań merytorycznych 

wobec organu, który w swoim zakresie kompetencji ma zarówno ochronę konkurencji, jak i ochronę 

konsumentów.

Tryb powoływania Prezesa UOKiK

Zastrzeżenie członków Stowarzyszenia budzi zniesienie gwarancji realizacji przesłanki z art. 29 ust. 3a 

pkt 7) Ustawy, jaką jest tryb powoływania na stanowisko Prezesa UOKiK w drodze naboru 

przeprowadzanego przez zespół powołany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów. Zdaniem tych członków Stowarzyszenia zachowanie wyboru 

Prezesa UOKiK w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru jest, obok dookreślenia kryteriów 

merytorycznych, jakie musi spełniać kandydat na to stanowisko, skuteczniejszym sposobem zapewnienia 

wyboru na Prezesa UOKiK kandydata o wysokich kwalifikacjach merytorycznych niż przewidziany 

Projektem bezpośredni wybór Prezesa UOKiK przez samego Prezesa Rady Ministrów. Wskazują oni, że 

otwarty nabór (dający możliwość wzięcia w nim udziału szerokiemu kręgowi kandydatów i powiązany 

z selekcją najlepszych kandydatów przez ekspercki zespół) zapewnia w większym stopniu wybór na 

Prezesa UOKiK osoby z najwyższymi kwalifikacjami do zajmowania tego stanowiska. Powyższe uwagi 

Stowarzyszenia dotyczą także rezygnacji z wyłaniania kandydatów na stanowiska Wiceprezesów UOKiK 

w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. 

Całkowicie nieprzekonujący jest argument autora Projektu jakoby skutkiem obecnie obowiązującej 

regulacji przewidującej powoływanie Prezesa UOKiK w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru może 

być opóźnienie w obsadzaniu „stanowisk Prezesa i wiceprezesów UOKiK w związku z wydłużającą się i 

nieefektywną procedurą”. Autor Projektu poza czystą spekulacją nie przywołuje żadnych przykładów 

takiego „paraliżu” z dotychczasowego funkcjonowania Urzędu. Co istotne, obowiązujące przepisy 
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przewidują wystarczające mechanizmy zapobiegające ewentualnym utrudnieniom w funkcjonowaniu 

Urzędu. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 4 Ustawy Prezes UOKiK pełni swoje obowiązki do dnia powołania 

jego następcy. Zatem nawet znaczne opóźnienie wynikające z procedury naboru w drodze konkursu nie 

może mieć wpływu na właściwe wykonywanie obowiązków i zadań organu.

Automatyczne powołanie na kadencję 

Zaniepokojenie członków Stowarzyszenia wzbudził art. 12 Projektu, przewidujący automatyczne 

powołanie na sześcioletnią kadencję osoby piastującej stanowisko Prezesa UOKiK w momencie wejścia 

w życie proponowanych zmian. W opinii Stowarzyszenia osoba będąca Prezesem UOKiK w momencie 

wejścia w życie proponowanych przepisów powinna zajmować stanowisko tylko do czasu powołania 

następcy w oparciu o nowe zasady. Podobną uwagę zgłosiło RLC wskazując, że nie jest rolą 

ustawodawcy wkraczanie w sferę indywidualnych rozstrzygnięć personalnych podejmowanych w 

wykonaniu przepisów ustawy. Projektowany przepis, zdaniem RCL, powinien regulować tylko kwestię 

intertemporalną pełnienia funkcji przez osobę będąca Prezesem UOKiK w momencie wejścia w życie 

proponowanych przepisów do czasu powołania następcy w oparciu o nowe zasady.

Co istotne, z przywoływanej w uzasadnieniu zmian w tym obszarze Dyrektywy ECN+ wynika konieczność 

także innych zmian Ustawy. Zatem wprowadzanie obecnie, w pośpiechu, tylko zmian dotyczących 

sposobu powoływania Prezesa UOKiK w powiązaniu z propozycją automatycznego powołania obecnego 

Prezesa UOKiK na sześcioletnią kadencję nie znajduje uzasadnienia w konieczności implementacji 

Dyrektywy ECN+. Również sam projektodawca ustosunkowując się do tej uwagi do Projektu z 2018 r.

wskazał, że pozostałe zmiany dostosowujące Ustawę do Dyrektywy ECN+ zostaną wprowadzone w 

osobnej nowelizacji. 

* * *

Podsumowując, kwestia zmiany przepisów Ustawy dotyczących powoływania Prezesa UOKiK wymaga 

głębszej analizy i namysłu, aby proponowane zmiany rzeczywiście realizowały deklarowany cel 

zapewnienia temu organowi niezależności. Omawiane zagadnienie ma kluczowe znaczenie dla 

funkcjonowania w Polsce systemu ochrony konkurencji i konsumentów i dlatego wymaga dogłębnej 

analizy możliwych rozwiązań oraz szerokiej, bez presji czasu, dyskusji.

2. Uwagi do przepisów dotyczących dostępu do informacji, w tym informacji chronionych

Z uwagi na wrażliwy charakter pewnych informacji obowiązujące przepisy przewidują ich ochronę,

ograniczając krąg podmiotów uprawnionych do dostępu. Rozszerzanie tego kręgu powinno być 

przemyślane i posiadać wyższe uzasadnienie, które ma prymat nad ochroną tych informacji. 

Tymczasem, przedstawione przez autora Projektu uzasadnienie co najmniej w części nie wyjaśnia, jaka

jest ratio projektowanych zmian - w szczególności nie wskazano, jakie jest uzasadnienie dla dostępu 

Prezesa UOKiK do informacji objętych tajemnicą bankową na potrzeby postępowań w sprawie 

nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 

Również uzasadnienie Projektu w zakresie dostępu do tajemnicy skarbowej nie jest przekonujące. W

uzasadnieniu projektodawca przywołuje m.in. problemy związane z nakładaniem kar pieniężnych w

związku z brakiem posiadanych informacji o obrotach przedsiębiorców. Pragniemy zwrócić uwagę, że 

stosowne dokumenty finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego dostępne są za pośrednictwem portalu internetowego prowadzonego przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df.

3. Uwagi do przepisów dotyczących delegatur 

Jawność i pewność podziału właściwości rzeczowej i miejscowej w ramach UOKiK wiąże się pośrednio 

z prawami przedsiębiorców. Kluczowe ustalenia dotyczące liczby i umiejscowienia delegatur oraz ich 
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organizacji wewnętrznej, w tym wskazania osób kierujących delegaturami i sposobu przekazywania 

spraw powinny być, jak w dotychczasowym stanie prawnym, regulowane poprzez akty prawa 

powszechnie obowiązującego, jak ustawa i rozporządzenie. Zarządzenie, jako akt prawa niestanowiącego 

źródła powszechnie obowiązującego prawa, nie przedstawia wystarczających gwarancji zapewniających 

odpowiednią jawność i pewność sposobu realizacji zadań UOKiK.

Zgodnie z uzasadnieniem Projektu wprowadzane zmiany mają na celu zwiększenie elastyczności w 

zakresie tworzenia i przydzielania zadań przez Prezesa UOKiK delegaturom. W ocenie Stowarzyszenia 

cel ten nie wymaga jednak zwiększenia takiej elastyczności w zakresie tworzenia i likwidacji delegatur 

oraz określenia ich właściwości miejscowej. Zmiany o tak doniosłym charakterze nie powinny być 

dokonywane elastycznie, a ich regulacja na dotychczasowym poziomie umożliwia odpowiednie 

dostosowywanie liczby i właściwości miejscowej delegatur według potrzeb UOKiK.

Wobec powyższego Stowarzyszenie negatywnie opiniuje wynikającą z Projektu propozycję nowelizacji 

art. 33, 34, oraz 42-44 i 105a Ustawy.

Z poważaniem,

Agata Zawłocka-Turno
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Lista członków Stowarzyszenia Prawa Konkurencji

uczestniczących w pracach nad uwagami przekazywanymi Prezesowi UOKiK

Kamil Bułakowski – kancelaria Dentons

Zbigniew Kiedacz – kancelaria SAVAS

Agnieszka Stefanowicz-Barańska – kancelaria Dentons

Patrycja Szot

Małgorzata Szwaj – kancelaria Linklaters

Barbara Wanat – kancelaria Linklaters

Agata Zawłocka-Turno – kancelaria Linklaters


