
1 
 

Lista skrótów 

Dyrektywa ECN+  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mająca na celu nadanie organom 

ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia 

należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (Dz.U. L 11 z 14.1.2019, s. 3-33) 

EKPC    Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284) 

ETPC    Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu 

ETS / TSUE  Europejski Trybunał Sprawiedliwości (do 30 listopada 2009 r.) / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (od 1 

grudnia 2009 r.) 

k.k.    ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 z późn.zm.) 

k.p.a.   ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz. 256 

  z późn.zm.) 

k.p.c.   ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz. 1575  

  z późn.zm.) 

k.p.k.    ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz. 30 z późn.zm.) 

Oświadczenia leniency oświadczenia przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej składane w ramach złożenia wniosku o odstąpienie lub 

obniżenie kary oraz oświadczenia w ramach programu łagodzenia kar 

Prezes Urzędu  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Projekt  projekt z 14 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw 

SOKiK Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

SPI Sąd Pierwszej Instancji (po 1 grudnia 2009 r. Sąd Unii Europejskiej) 

TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 26 października 2012, s. 47-390) 

Ustawa Odszkodowawcza Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji z dnia 21 kwietnia 

2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132 z późn.zm.) 
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u.o.k.k.  ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity – Dz.U. 2020 r. poz. 1076 z 

późn.zm.) 
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Art. 4aa 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Podmiotowy zakres zastosowania prawa ochrony konkurencji wyznacza pojęcie „przedsiębiorcy”. Bardzo szerokie rozumienie tego pojęcia 

w prawie polskim (art. 4 pkt 1 u.o.k.k.) oraz unijnym1 umożliwia zastosowanie zakazów określonych w u.o.k.k. i TFUE do wielu sytuacji, 

które mają znaczenie dla obrotu gospodarczego, ale dokonywane są z udziałem podmiotów niebędących przedsiębiorcami w ujęciu 

formalnym (np. definicji z art. 4 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców). 

Z drugiej strony, szeroko rozumiane w prawie ochrony konkurencji pojęcia „przedsiębiorcy” i „działalności gospodarczej” wyznaczają granice 

zastosowania zakazów praktyk ograniczających konkurencję oraz przeciwdziałania antykonkurencyjnym koncentracjom (art. 1 ust. 2 

u.o.k.k., art. 101 i 102 TFUE, rozporządzenie 139/2004). W przypadku polskiej regulacji pojęcie to wyznacza również podmiotowy zakres 

zastosowania zakazów praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowania niedozwolonych postanowień umownych. 

Stąd, negatywnie należy ocenić rozszerzenie zakresu podmiotowego u.o.k.k. na podmioty, które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 

4 pkt 1 u.o.k.k., ponieważ może implikować to niepewność sytuacji prawnej tych podmiotów. Należy bowiem mieć na uwadze, że niektóre 

obowiązki o charakterze proceduralnym znajdują zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców, np. obowiązek przekazania informacji i 

dokumentów (art. 50 ust. 1 w obecnym brzmieniu) lub obowiązek poddania się kontroli (art. 105a ust. 1). 

W pełni zrozumiała jest jednak idea przyświecająca dodaniu do u.o.k.k. art. 4a w zaproponowanym w Projekcie brzmieniu, tzn. zapobieżenie 

sytuacji unikania odpowiedzialności przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, które zaprzestają prowadzenia działalności 

tracąc tym samym status przedsiębiorcy. Stąd, celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych postuluje się wyraźne wskazanie, że przepis 

art. 4a dotyczy tylko i wyłącznie odpowiedzialności administracyjnoprawnej dotyczącej obowiązków wynikających z u.o.k.k., które powstały 

 
1  Por. Wyrok ETS z 25 października 2001 r. C-475/99, Firma Ambulanz Glöckner przeciwko Landkreis Südwestpfalz, Zbiór Orzeczeń 2001 I-08089. 

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA 
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w czasie, gdy osoba fizyczna posiadała status przedsiębiorcy. Można sobie bowiem wyobrazić sytuację, gdy Prezes Urzędu prowadzi 

postępowanie przeciwko przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, który w trakcie trwania tego postępowania decyduje się na zakończenie 

działalności gospodarczej. O ile nie budzi wątpliwości kwestia odpowiedzialności tej osoby jako przedsiębiorcy za naruszenie, którego 

dotyczy postępowanie, o tyle problematyczny pozostaje jej status na dalszych etapach postępowania, np. możliwość przeprowadzenia u 

takiej osoby kontroli w trybie art. 105a u.o.k.k. (która może być prowadzona tylko u przedsiębiorcy). 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak Przepisy ustawy stosuje się do osoby fizycznej, 
która będąc przedsiębiorcą 
dopuściła się naruszenia przepisów ustawy. 

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów 
ustawy na zasadach w niej określonych ponosi 
także osoba fizyczna, która dopuściła się takiego 
naruszenia będąc przedsiębiorcą. 

 

Art. 6aa 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Przede wszystkim, proponujemy, aby zrezygnować z wprowadzania art. 6aa i art. 9a do u.o.k.k. W naszej ocenie Dyrektywa ECN+ nie 

wymaga wprowadzania podobnych przepisów. Jedynym punktem Dyrektywy ECN+ odnoszącym się w istocie do rozszerzenia zasad 

odpowiedzialności (w przeciwieństwie do rozszerzenia jedynie odpowiedzialności za uiszczenie kary, o którym mowa jest w art. 13 ust. 5 

Dyrektywy ECN+) jest motyw (46), który nie zawiera wzorca regulacji dla ustawodawców krajowych. Polskie prawo realizuje już w 

niezbędnym zakresie ten postulat Dyrektywy ECN+, określając dostatecznie precyzyjne oraz utrwalone w praktyce stosowania prawa 

zasady ponoszenia odpowiedzialności za działania osób trzecich.  

Należy również podkreślić, że jeśli nadrzędnym celem ma być zapewnienie spójności prawa państw członkowskich z orzecznictwem TSUE, 

to wadliwa byłaby próba zamknięcia w przepisach ustawowych pojęć wynikających z orzecznictwa według stanu na określony dzień. 

Orzecznictwo w przedmiotowym zakresie dynamicznie ewoluuje (np. 27 stycznia 2021 r., a więc już po przekazaniu Projektu do konsultacji 

zapadł wyrok TSUE z w sprawie C-595/18 P2, potwierdzający odpowiedzialność podmiotu dominującego za uiszczenie kary pieniężnej z 

 
2  Wyrok TSUE z 27 stycznia 2021 r. w sprawie C-595/18 P , The Goldman Sachs Group Inc. przeciwko Komisji Europejskiej. 
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tytułu naruszenia unijnego prawa ochrony konkurencji nałożonej na spółkę zależną). Kwestie te nie pozostają bez wpływu na rozumienie 

odpowiednich instytucji. Oczywiście, tę uwagę krytyczną można skierować pod adresem autorów Dyrektywy ECN+, jednak polski 

ustawodawca implementując jej przepisy powinien wziąć pod uwagę również tę okoliczność.  

Alternatywnie, jeżeli art. 6aa i art. 9a jednak zostaną wprowadzone do ustawy, to wymagają istotnych zmian w stosunku do brzmienia 

zaproponowanego przez Autorów. Poniżej przedstawiamy nasze propozycje naniesione na pierwotne brzmienie poszczególnych przepisów 

w trybie śledzenia zmian. Propozycje zmian zamykają się w trzech punktach.  

Po pierwsze, wadliwe jest określenie zakresu tych przepisów poprzez użycie sformułowania „wywieranie decydującego wpływu”. 

Sformułowanie to jest już używane w ustawie w definicji przejęcia kontroli art. 4 pkt 4) i ma utrwalone znaczenie w praktyce stosowania 

prawa. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej akt prawny nie powinien posługiwać się jednym pojęciem w dwóch znaczeniach. 

Doprecyzowanie jego rozumienia w ust. ust. 2 art. 6aa i art. 9a nie jest wystarczającym środkiem. Wyraźne rozróżnienie instytucji z art. 4 

pkt 4) oraz z art. 6aa i art. 9a u.o.k.k. jest o tyle bardzo istotne, że ich zakres w świetle istniejących okoliczności jest różny, co powinno być 

uwzględnione w nowelizacji. W szczególności, w rozumieniu obecnie obowiązujących przepisów kilka niezależnych podmiotów może 

wywierać decydujący wpływ na przedsiębiorcę (w przypadku wspólnej kontroli), podczas gdy orzecznictwo TSUE dotyczące 

odpowiedzialności za naruszenie prawa nie przewidywało takiej możliwości. Poza tym zakres zastosowania art. 4 pkt 4 u.o.k.k. jest znacznie 

szerszy i służy innym celom (tj. ustalenie transakcji wchodzących w zakres kontroli koncentracji) niż art. 6aa i 9a u.o.k.k. (tj. ustalenie 

zakresu podmiotowego odpowiedzialności za naruszenie antymonopolowe, a co za tym idzie – zazwyczaj – nałożenie kary na naruszyciela). 

Należy zatem bezwzględnie uniknąć sytuacji, w której w ustawie pojęcie „wywierania decydującego wpływu” jest używane w tych dwóch 

(całkiem odmiennych) sytuacjach, co mogłoby kreować sugestię interpretacji tego pojęcia - na potrzeby stosowania art. 6aa i 9a u.o.k.k. - 

z odwołaniem się (np. per analogiam) do art. 4 pkt 4 u.o.k.k, w tym do katalogu przypadków wyspecyfikowanych tym przepisie (zob. art. 4 

pkt 4 lit. „a-f”). Już choćby pierwszy z zawartych w tym katalogu przypadków („dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością 

głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu”) wskazuję na znacznie szerszy zakres jego zastosowania niż 

konstrukcja „wywierania decydującego wpływu” jaka proponowana jest (naszym zdaniem nieprawidłowo) w obecnym brzmieniu art. 6aa i 

9a u.o.k.k. (która przecież przewiduje posiadanie „aż” całego/prawie całego kapitału/głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu 
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wspólników jako przypadek domniemanego wywierania decydującego wpływu (zatem znacznie więcej niż „tylko” większość). Nie należy 

zatem posługiwać się terminem „wywierania decydującego wpływu” – na potrzeby stosowania art. 6aa i 9a u.o.k.k. 

W związku z powyższym, proponujemy użycie sformułowania „kierowanie działaniami innego przedsiębiorcy”, które służy rozróżnieniu 

dwóch instytucji, a jednocześnie lepiej oddaje stosunek, jaki powinien zaistnieć pomiędzy przedsiębiorcami, aby można było rozważać 

przypisanie jednemu przedsiębiorcy odpowiedzialność za działania innego przedsiębiorcy. Celowo zaproponowane sformułowanie jest 

semantycznie pokrewne takim instytucjom, jak sprawstwo kierownicze. Alternatywnie można byłoby rozważyć odniesienie się w tym 

przepisie do kategorii „wiążącego polecenia”, które zostało zaproponowane w opracowywanej obecnie nowelizacji kodeksu spółek 

handlowych w zakresie prawa holdingowego. Jednak projekt ten jest jeszcze dyskutowany, więc trudno na obecną chwilę ocenić, czy 

ostatecznie przyjęte rozwiązania będą odpowiednim odniesieniem z perspektywy prawa konkurencji.  

Jako że proponowane przepisy, jeżeli w ogóle je przyjąć, powinny obejmować jedynie przypadki silnego i jednoznacznego oddziaływania, 

w przepisie należy jasno uwzględnić, że działaniami przedsiębiorcy może kierować tylko jeden niezależny przedsiębiorca. To wykluczy 

ryzyko nieuzasadnionego stosowania tych przepisów do dwóch lub więcej podmiotów sprawujących wspólną kontrolę nad przedsiębiorcą. 

Takie rozwiązanie jest spójne z orzecznictwem TSUE. Jednocześnie, Prezes Urzędu wciąż będzie mógł identyfikować na podstawie art. 

6aa ust. 1 podmioty kierujące działaniami przedsiębiorców w jednym „łańcuchu kontroli”, czyli np. spółki „matki”, spółki „babki”, itp. 

Po drugie, proponowane zmiany do art. 6aa ust. 2, poza konsekwentną zmianą sformułowania „wywieranie decydującego wpływu” na 

sformułowanie „kierowania działaniami” mają na celu doprecyzowanie zakresu postanowienia i usunięcie niejasnych sformułowań, które 

dawałyby dowolność interpretacyjną. W celu przypisania odpowiedzialności podmiotowi kierującemu działaniami innego przedsiębiorcy, to 

kierownictwo musi być wiążące, niewątpliwe i oczywiste w związku z naruszeniem. Z tego względu proponujemy zastąpienie sformułowania 

„co do zasady stosuje się” sformułowaniem „w związku z naruszeniem stosował się” oraz zastąpienie pojęcia „wskazówek” pojęciem 

„instrukcji”. Bez tych zmian będzie istniało wysokie ryzyko objęcia hipotezą tej normy przypadków, które nie powinny nią być objęte, np. 

przedsiębiorcy, który zwykle działa zgodnie z zasadami obowiązującymi w grupie kapitałowej, lecz w konkretnym przypadku z powodów 

oportunistycznych nie zastosował się do wyraźnej polityki compliance. Ponadto sformułowanie „co do zasady” nie jest poprawne w wymiarze 

stylistycznym, jeśli miałby ono zostać zawarte w tekście przepisów prawa (a tym bardziej ustawy). Zwrot „co do zasady” owszem bywa 

używany w języku literatury prawniczej (w tym antymonopolowej), względnie także w judykaturze, jednakże są to oczywiście opracowania 



7 
 

naukowe (doktrynalne) „opisujące” lub „komentujące” określone przepisy (rozwiązania) prawne, co wszak nie oznacza, że zwrot taki można 

(poprawnie) używać w treści samych aktów normatywnych. 

Po trzecie, domniemanie prawne, które ma zasadniczy wpływ m.in. na przypisanie odpowiedzialności oraz ciężar dowodu powinno odnosić 

się do konkretnego pułapu zaangażowania w spółce, podobnie jak domniemanie prawne dotyczące pozycji dominującej z art. 4 pkt 10) 

ustawy. Ponadto, powinno się ono odnosić do czynnika, od którego zależy decyzyjność, a więc do liczby głosów, a nie udziału w kapitale. 

W naszej ocenie w świetle celu tego przepisu uzasadniony jest poziom 95%. W związku z brakiem głosów w spółkach osobowych należy 

zamiast tego wskazać, że komentowany przepis dotyczy sytuacji jedynego wspólnika. Poza tym odniesienie się do liczby głosów (a nie do 

„kapitału”) innego przedsiębiorcy jest już de lege lata (słusznie) używane przez ustawodawcę (zob. art. 4 pkt 4 lit. „a” i „d” u.o.k.k.), w których 

mowa jest o dysponowaniu „większością głosów” na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu albo w spółce osobowej zależnej, 

czy też na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej). 

Dodatkowo wskazujemy, że w świetle Dyrektywy ECN+ nie jest konieczne wprowadzanie odpowiedzialności osób zarządzających 

przedsiębiorcy kierującego działaniami innego przedsiębiorcy. Ze względu na quasi-karny charakter odpowiedzialności za naruszenie 

przepisów u.o.k.k. oraz TFUE3, tego rodzaju konstrukcja odpowiedzialności osób zarządzających na zasadzie ryzyka za zawinione działania 

podmiotów zależnych budzi bardzo poważne wątpliwości na gruncie EKPC (art. 6 ust. 1) oraz Konstytucji (art. 45 ust. 1). W związku z tym 

poddajemy pod rozwagę usunięcie tego ustępu. Jak wspomniano wyżej, prawodawca unijny nie „narzuca” w tej materii wymogu poszerzenia 

zakresu podmiotowego osób mogących zostać pociągniętych do odpowiedzialności za naruszenia antymonopolowe (w tym poprzez objęcie 

tym kręgiem także osób zarządzających przedsiębiorcą, który wywarł decydujący wpływ/kierował działaniami innego przedsiębiorcy – 

„bezpośredniego naruszyciela” (zob. przypadek unormowany w ary. 6 aa ust. 1 oraz art. 9a ust. 1 u.o.k.k.). Zgodnie z motywem 12 zd.2 

preambuły do dyrektywy ECN+ nie ma ona zastosowania do „przepisów krajowych przewidujących nakładanie kar administracyjnych na 

osoby fizyczne, które nie działają na rynku jako niezależne podmioty gospodarcze”. Gdyby jednak art. 6aa ust. 4 u.o.k.k. miał pozostać w 

ustawie, to osoby takie powinny być wprost wymienione jako objęte wnioskiem leniency w proponowanym art. 113j ust. 1 u.o.k.k. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

 
3  Wyrok ETPC z 8 czerwca 1976 r. Engel i inni przeciwko Holandii, 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72. 
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brak 1. W przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę 
zakazów określonych w art. 6 ust. 1 lub art. 101 
TFUE, naruszenia dopuszcza się również 
przedsiębiorca lub przedsiębiorcy wywierający 
decydujący wpływ na tego przedsiębiorcę. 
2. Wywieranie decydującego wpływu, o którym 
mowa w ust. 1 zachodzi w sytuacji gdy pomiędzy 
przedsiębiorcami istnieją takie powiązania 
ekonomiczne, prawne i organizacyjne, że 
przedsiębiorca, na którego wywierany jest 
decydujący wpływ, nie określa samodzielnie 
swojego zachowania na rynku, lecz co do zasady 
stosuje się do wskazówek udzielanych mu przez 
przedsiębiorcę wywierającego decydujący wpływ. 
3. Domniemywa się, że przedsiębiorca wywiera 
decydujący wpływ, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 
przedsiębiorca wywierający decydujący wpływ 
posiada cały lub prawie cały kapitał przedsiębiorcy, 
na którego wywiera decydujący wpływ. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do osób 
zarządzających przedsiębiorcy wywierającego 
decydujący wpływ stosuje się art. 6a. 

a) wykreślenie tego artykułu 
alternatywnie: 

b) 1. W przypadku naruszenia przez 
przedsiębiorcę zakazów określonych w 
art. 6 ust. 1 lub art. 101 TFUE, naruszenia 
dopuszcza się również przedsiębiorca 
kierujący działaniami tego przedsiębiorcy 
lub przedsiębiorcy wywierający 
decydujący wpływ na tego 
przedsiębiorcę. 
2. Wywieranie decydującego wpływu, o 
którym mowa w ust. 1 Kierowanie 
działaniami innego przedsiębiorcy 
zachodzi w sytuacji, gdy pomiędzy 
przedsiębiorcami istnieją takie powiązania 
ekonomiczne, prawne i organizacyjne, że 
przedsiębiorca, którego działania 
podlegają kierowaniuna którego 
wywierany jest decydujący wpływ, nie 
określa samodzielnie swojego 
zachowania na rynku, lecz w związku z 
naruszeniem stosował się do instrukcji 
przedsiębiorcy kierującego jego 
działaniami co do zasady stosuje się do 
wskazówek udzielanych mu przez 
przedsiębiorcę wywierającego decydujący 
wpływ. 
3. Domniemywa się, że przedsiębiorca 
wywiera decydujący wpływ, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli przedsiębiorca 
wywierający decydujący wpływ kieruje 
działaniami innego przedsiębiorcy, jeżeli 
jest jedynym wspólnikiem tego 
przedsiębiorcy lub posiada co najmniej 
95% głosów na zgromadzeniu 
wspólników lub walnym 
zgromadzeniuposiada cały lub prawie 
cały kapitał przedsiębiorcy, na którego 
wywiera decydujący wpływ. 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
do osób zarządzających przedsiębiorcy 
wywierającego decydujący wpływ stosuje 
się art. 6a. 

 

 

Art. 7 [zmiana nieujęta w Projekcie] 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

W celu zapewnienia spójności systemu polskiego prawa konkurencji, jeśli art. 6aa zostanie wprowadzony, to należy również wprowadzić 

odpowiadający mu przepis, zgodnie z którym zakaz zwierania porozumień ograniczających konkurencję nie dotyczy porozumień pomiędzy 

przedsiębiorcą kierującym działaniami innych przedsiębiorców oraz przedsiębiorców podlegających jego kierownictwu. Wobec tego 

proponujemy wprowadzenie do u.o.k.k. nowego art. 7 ust. 1 pkt 3) przewidującego takie wyłączenie. 

Zgodnie z prawem unijnym, wyłączenie to powinno dotyczyć wszelkiego rodzaju porozumień, tzn. właściwy dla porozumień bagatelnych 

(de minimis) brak takiego wyłączenia w odniesieniu do najpoważniejszych naruszeń prawa ochrony konkurencji (hardcore restrictions) nie 

powinien znaleźć zastosowania. Konieczna byłaby więc redakcyjna zmiana w ust. 3 art. 7. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

1. Zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, nie 
stosuje się do porozumień zawieranych między: 
1) konkurentami - jeżeli ich łączny udział w rynku 
właściwym, którego dotyczy porozumienie, nie 
przekracza 5%; 
2) przedsiębiorcami, którzy nie są konkurentami - 
jeżeli udział żadnego z nich w rynku właściwym, 
którego dotyczy porozumienie, nie przekracza 
10%. 
2. Zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, nie 
stosuje się również, w przypadku gdy udziały w 
rynku właściwym określone w ust. 1 nie zostały 
przekroczone o więcej niż dwa punkty procentowe 
w okresie dwóch kolejnych lat kalendarzowych w 
czasie trwania porozumienia. 

Brak propozycji zmian w zakresie tego przepisu 1. Zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, nie stosuje 
się do porozumień zawieranych między: 
1) konkurentami - jeżeli ich łączny udział w rynku 
właściwym, którego dotyczy porozumienie, nie 
przekracza 5%; 
2) przedsiębiorcami, którzy nie są konkurentami - 
jeżeli udział żadnego z nich w rynku właściwym, 
którego dotyczy porozumienie, nie przekracza 10%; 
3) przedsiębiorcą kierującym działaniami innego 
przedsiębiorcy lub innych przedsiębiorców a 
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami podlegającymi 
jego kierownictwu, a także między przedsiębiorcami 
podlegającymi kierownictwu jednego 
przedsiębiorcy. 
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3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do 
przypadków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i 7. 

2. Zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1, nie stosuje 
się również, w przypadku gdy udziały w rynku 
właściwym określone w ust. 1 nie zostały 
przekroczone o więcej niż dwa punkty procentowe 
w okresie dwóch kolejnych lat kalendarzowych w 
czasie trwania porozumienia. 
3. Przepisów ust. 1 pkt 1-2 i 2 nie stosuje się do 
przypadków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i 7. 

 

Art. 9a 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Zakres i uzasadnienie zmian do art. 9a są takie same, jak do art. 6aa. Dodatkowo, w celu zwiększenia przejrzystości ustawy proponujemy 

zrezygnowanie z powtarzania in extenso art. 6aa ust. 2 i 3, lecz odesłanie do tych przepisów. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak 1. W przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę 
zakazu określonego w art. 9 ust. 1 lub art. 102 
TFUE, naruszenia dopuszcza się również 
przedsiębiorca lub przedsiębiorcy wywierający 
decydujący wpływ na tego przedsiębiorcę. 
2. Wywieranie decydującego wpływu, o którym 
mowa w ust. 1 zachodzi w sytuacji gdy pomiędzy 
przedsiębiorcami istnieją takie powiązania 
ekonomiczne, prawne i organizacyjne, że 
przedsiębiorca, na którego wywierany jest 
decydujący wpływ, nie określa samodzielnie 
swojego zachowania na rynku, lecz co do zasady 
stosuje się do wskazówek udzielanych mu przez 
przedsiębiorcę wywierającego decydujący wpływ. 
3. Domniemywa się, że przedsiębiorca wywiera 
decydujący wpływ, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 
przedsiębiorca wywierający decydujący wpływ 
posiada cały lub prawie cały kapitał 
przedsiębiorcy, na którego wywiera decydujący 
wpływ. 

1. W przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę 
zakazu określonego w art. 9 ust. 1 lub art. 102 
TFUE, naruszenia dopuszcza się również 
przedsiębiorca lub przedsiębiorcy wywierający 
decydujący wpływ na tego 
przedsiębiorcękierujący działaniami tego 
przedsiębiorcy. Art. 6aa ust. 2 i 3 stosuje się. 
2. Wywieranie decydującego wpływu, o którym 
mowa w ust. 1 zachodzi w sytuacji gdy pomiędzy 
przedsiębiorcami istnieją takie powiązania 
ekonomiczne, prawne i organizacyjne, że 
przedsiębiorca, na którego wywierany jest 
decydujący wpływ, nie określa samodzielnie 
swojego zachowania na rynku, lecz co do zasady 
stosuje się do wskazówek udzielanych mu przez 
przedsiębiorcę wywierającego decydujący wpływ. 
3. Domniemywa się, że przedsiębiorca wywiera 
decydujący wpływ, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 
przedsiębiorca wywierający decydujący wpływ 
posiada cały lub prawie cały kapitał 
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przedsiębiorcy, na którego wywiera decydujący 
wpływ. 
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Art. 10 ust. 5 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Postulowane jest pozostawienie aktualnej treści art. 10 ust. 5 ustawy, która już w chwili obecnej odzwierciedla treść art. 10 pkt 1 Dyrektywy 

ECN+, precyzując, na czym polegają „środki strukturalne”, które w ramach wydawania decyzji administracyjnych w sprawach praktyk 

ograniczających konkurencję, może zastosować Prezes Urzędu.  Należy zauważyć, że treść Dyrektywy ECN+ mówi o „proporcjonalnych 

środkach zaradczych o charakterze strukturalnym” (zob. pkt 37 Dyrektywy ECN+). Przyjęcie proponowanej treści art. 10 ust. 5 ustawy 

spowoduje wprowadzenie do przepisów ustawy pojęcia nieostrego, w oparciu o które organ administracji uzyska uprawnienie do wyjątkowo 

szerokiej i dotkliwiej (następczej) ingerencji w swobodę działalności gospodarczej. W doktrynie prawa już w chwili obecnej podkreśla się 

znaczny stopień inwazyjności obecnych w ustawie, a ukształtowanych ostrożnie i wąsko środków strukturalnych. Natomiast w krajach, gdzie 

środki strukturalne są lub były stosowane, zauważa się brak oczekiwanych korzystnych skutków tych środków. Zupełnie wystarczająca jest 

zatem obecna treść przepisu, która zakłada możliwość alokacji określonej działalności gospodarczej, także na różnych szczeblach obrotu, 

w ramach grupy kapitałowej lub w ramach wewnętrznej struktury przedsiębiorcy. 

Wdrożenie proponowanego rozwiązania spowodowałoby obniżenie pewności prawnej uczestników rynku (potencjalny adresat sankcji nie 

będzie w stanie nawet w przybliżeniu określić jej skali, zakresu oraz wpływu na jego działalność gospodarczą). Ponadto może to  być 

sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności, której odzwierciedleniem w ramach prawa administracyjnego (w tym prawa 

gospodarczego publicznego) jest m.in. - mogąca również ulec zachwianiu w wyniku wprowadzenia proponowanej treści przepisu - zasada 

zaufania obywateli do organów państwa (art. 8 k.p.a.). W naszej ocenie, proporcjonalności tego środka nie zagwarantuje treść art. 10 ust. 

6 lub pierwszej części proponowanego art. 10 ust. 5 ustawy. 

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

STWIERDZENIE I WYELIMINOWANIE NARUSZENIA 
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Należy dodatkowo podkreślić, że w przypadku gdy dla zabezpieczenia skutecznego egzekwowania przez Prezesa Urzędu przyznanej mu 

przez ustawodawstwo antymonopolowe funkcji nadzoru administracyjnoprawnego konieczne jest wyposażenie tego organu w pojedyncze 

elementy (środki), mające charakter czysto regulacyjny (takie jak ingerencja w strukturę przedsiębiorców), środki te nie mogą zostać 

określone w sposób ogólny i trudny do sprecyzowania (szczególnie przez potencjalnego adresata takiego środka). Powyższe uwagi 

znajdują odzwierciedlenie w systemowej konstrukcji ustawy, która wszędzie tam, gdzie przewiduje uprawnienie Prezesa Urzędu do 

ingerencji w strukturę przedsiębiorców, określa takie uprawnienie w sposób możliwie precyzyjny (podobnie jak obecna treść art. 10 ust. 5 

ustawy), przynajmniej poprzez zastosowanie przykładowego katalogu działań, które może podjąć Prezes Urzędu (zob. art. 21 ust. 2, art. 

19 ust. 2 oraz art. 99 ustawy). Ewentualnie postulowane jest przedstawienie - podobnie do wymienionych wyżej przepisów ustawy - 

przynajmniej przykładowego katalogu możliwych do zastosowania środków zaradczych o charakterze strukturalnym. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

W przypadku gdy środki, o których mowa w ust. 4, 
mogłyby okazać się nieskuteczne albo skuteczne, 
lecz bardziej uciążliwe dla przedsiębiorcy, Prezes 
Urzędu może w decyzji, o której mowa w ust. 1, 
nakazać zastosowanie środka polegającego na 
powierzeniu wykonywania określonej działalności 
gospodarczej, w tym wykonywania tej działalności 
na różnych szczeblach obrotu, poszczególnym 
podmiotom w ramach grupy kapitałowej lub 
odrębnym jednostkom organizacyjnym w ramach 
struktury przedsiębiorcy. 

W przypadku gdy środki, o których mowa w ust. 4, 
mogłyby okazać się nieskuteczne albo skuteczne, 
lecz bardziej uciążliwe dla przedsiębiorcy, Prezes 
Urzędu może w decyzji, o której mowa w ust. 1, 
nakazać zastosowanie środka polegającego na 
powierzeniu wykonywania określonej działalności 
gospodarczej, w tym wykonywania tej działalności 
na różnych szczeblach obrotu, poszczególnym 
podmiotom w ramach grupy kapitałowej lub 
odrębnym jednostkom organizacyjnym w ramach 
struktury przedsiębiorcy ingerującego w strukturę 
przedsiębiorcy lub przedsiębiorców. 

Powrót do obecnego brzmienia 
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Art. 29 ust. 3 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

1. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów  

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 29 u.o.k.k., wyłączną kompetencję do powoływania Prezesa Urzędu oraz do odwołania osoby 

pełniącej tę funkcję posiada Prezes Rady Ministrów. Dodatkowo, warunki korzystania przez Prezesa Rady Ministrów z uprawnienia do 

powołania lub odwołania Prezesa Urzędu mają charakter nie merytoryczny, a formalny4. W konsekwencji, urząd Prezesa Urzędu podlega 

silnemu nadzorowi Prezesa Rady Ministrów, co nie daje organowi ochrony konkurencji ustawowych gwarancji ochrony przed naciskami 

zewnętrznymi lub politycznymi. 

2. Projekt nowelizacji u.o.k.k. 

Zgodnie z proponowaną zmianą art. 29 ust. 3 u.o.k.k. Prezes Urzędu będzie powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią 

kadencję spośród osób wyłonionych „w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru”.  

Zgodnie z proponowaną regulacją Prezes Urzędu, mimo końca kadencji, będzie pełnił swoją funkcję do czasu powołania następcy. W 

przypadku wygaśnięcia kadencji (spowodowanego śmiercią Prezesa Urzędu lub jego odwołaniem), jego obowiązki będzie pełnił wiceprezes 

Urzędu wskazany przez Prezesa Rady Ministrów. W noweli wprowadzono także możliwość powołania tej samej osoby na drugą kadencję 

(art. 29 ust. 3). 

Ponadto, zgodnie z art. 6 przepisów przejściowych, osoba pełniąca funkcję Prezesa Urzędu w dniu poprzedzającym wejście w życie 

nowelizacji, ma być „automatycznie” powołana na pierwszą pełną kadencję, której bieg rozpoczyna się z dniem wejścia w życie noweli.  

3. Dyrektywa ECN+ 

 
4 Komentarz do art. 29 OchrKonkurU; red. Skoczny 2014, wyd. 2/Jaroszyński 

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

KADENCYJNOŚĆ PREZESA UOKIK, ZAPEWNIENIE BEZSTRONNOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW 
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Celem Dyrektywy ECN+ jest m.in. zapewnienie krajowym organom ochrony konkurencji niezbędnych gwarancji niezależności, w celu 

skutecznego stosowania unijnych reguł konkurencji. Zgodnie z motywem 17 Dyrektywy ECN+, konieczna jest ochrona tych organów przed 

naciskami zewnętrznymi lub politycznymi.  

Art. 4 ust. 4 Dyrektywy ECN+ wprowadza również wymóg zapewnienia przez Państwa Członkowskie, aby osoby podejmujące decyzje w 

organach ochrony konkurencji były wybierane, rekrutowane lub mianowane w sposób zgodny z jasnymi i przejrzystymi procedurami.  

4. Proponowane rozwiązania 

a) Rezygnacja z możliwości pełnienia funkcji Prezesa Urzędu w ramach drugiej kadencji (przy ew. wydłużeniu pierwszej kadencji, 

np. na okres 6-7 lat) 

Postulujemy, aby Prezes Urzędu mógł być powołany tylko na jedną kadencję (nie dwie, jak wskazuje nowelizacja ustawy). Sześcioletni lub 

siedmioletni okres takiej kadencji wydaje się adekwatny w tej sytuacji. Wskazujemy, że umożliwienie wyboru Prezesa Urzędu na kolejną 

kadencję (to jest sprawowanie urzędu przez okres 10 lat) nie znajduje uzasadnienia w Dyrektywie ECN+.  

Zmiana na stanowisku Prezesa Urzędu po upływie jednej pełnej kadencji w sposób pełniejszy umożliwi uniezależnienie tego organu od 

potencjalnych zewnętrznych nacisków. Jako że Projekt zakłada w dalszym ciągu mianowanie Prezesa Urzędu przez Prezesa Rady 

Ministrów, działalność tego pierwszego nie powinna podlegać ocenie politycznej, od której zależałby ew. ponowne mianowanie go na drugą 

kadencję.  

Wskazujemy, że analogiczne rozwiązanie przyjęto dla innego organu związanego ze sferą gospodarczą - Rzecznik Małych i Średnich 

Przedsiębiorców, który jest powoływany na okres 6 lat bez możliwości ponownego powołania na to stanowisko  (zob. art. 4 ust. 2 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; Dz.U. poz. 648 ze zm.).  

b) Wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów konkursu przed upływem kadencji Prezesa Urzędu 

Zgodnie z projektowanym art. 29 ust. 3 u.o.k.k., Prezes Urzędu po upływie kadencji pełniłby urząd do czasu powołania następcy, co – w 

celu zapewnienia ciągłości działania organu – jest postulatem zrozumiałym przy wprowadzeniu kadencyjności urzędu.  

Wskazujemy jednak, że brak cezury czasowej dla przeprowadzenia konkursu przez Prezesa Rady Ministrów może prowadzić do 

nadużywania tego przepisu w celu przedłużenia kadencji aktualnie urzędującego Prezesa Urzędu, jeżeli konkurs nie będzie 
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przeprowadzany, mimo upływu kadencji. Wówczas aktualny Prezes pełniłby urząd przez kolejne miesiące, do czasu powołania następcy 

(Projekt nie określa terminu na jego powołanie). 

W ten sposób idea kadencyjności tego organu mogłaby podlegać odstępstwom, dalekim od celu nowelizacji ustawy, jakim jest prawidłowa 

implementacja Dyrektywy ECN+. 

Nowelizacja ustawy powinna zatem zawierać przepis obligujący Prezesa Rady Ministrów do przeprowadzenia konkursu, np. w okresie 6 

miesięcy przed upływem kadencji obecnego Prezesa Urzędu. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa Urzędu 
spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 
konkurencyjnego naboru. 

Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa Urzędu 
Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa 
Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję spośród 
osób wyłonionych w drodze otwartego i 
konkurencyjnego naboru. Ta sama osoba nie 
może być Prezesem Urzędu więcej niż przez dwie 
kadencje. Po upływie kadencji Prezes Urzędu 
pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy. 

Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa Urzędu 
Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa 
Rady Ministrów na pięsześcioletnią kadencję 
spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 
konkurencyjnego naboru. Ta sama osoba nie 
może być Prezesem Urzędu więcej niż przez 
jedną kadencjędwie kadencje. Po upływie 
kadencji Prezes Urzędu pełni swoją funkcję do 
czasu powołania następcy. Na co najmniej 6 
miesięcy przed upływem kadencji Prezesa 
Urzędu przeprowadza się nabór na stanowisko 
Prezesa Urzędu zgodnie z procedurą 
przewidzianą w ust. 3b-3j poniżej. 

 

Art. 29 ust. 3aa 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Zasadniczym celem Dyrektywy ECN+ jest zapewnienie niezależności krajowych organów ochrony konkurencji m.in. poprzez ograniczenie 

wpływów politycznych. W przypadku, gdy organem powołującym Prezesa Urzędu jest Prezes Rady Ministrów, osiągnięciu tego celu 

sprzyjać będzie wyeliminowanie wszelkiego rodzaju pojęć nieostrych przy określaniu przesłanek odwołania Prezesa Urzędu. 

Ponieważ zgodnie z zaproponowanym w Projekcie brzmieniem art. 29 ust. 4 pkt 7, jako przesłanka odwołania Prezesa Urzędu wskazane 

zostało naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 3aa, pojęcia niedookreślone należy wyeliminować także z tego przepisu. 
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Przepis ten określa ograniczenia w zakresie zajmowania przez Prezesa Urzędu innych stanowisk. O ile odniesienia do pojęć „stanowisk 

dydaktycznych”, „badawczo-dydaktycznych”, itp. nie budzą większych wątpliwości, o tyle praktyczne problemy może rodzić sformułowanie 

„innych zajęć zarobkowych sprzecznych z obowiązkami Prezesa Urzędu”. Przy bardzo szerokim rozumieniu „zajęć zarobkowych” oraz 

ocennym charakterze sformułowania „sprzeczności z obowiązkami Prezesa Urzędu” istnieje wiele hipotetycznych sytuacji, które mogą 

podlegać odmiennej ocenie w świetle tak brzmiącego przepisu. 

Propozycje bardziej precyzyjnych uregulowań można znaleźć w przepisach „ustrojowych” innych ustaw. Proponuje się zatem sięgnięcie do 

sformułowania użytego w art. 6 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, który stanowi, że osoba 

powołana na stanowisko Rzecznika MŚP nie może „zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub 

naukowego w szkole wyższej, Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej, ani wykonywać innych zajęć 

zawodowych”. Sformułowanie takie wydaje się być dostatecznie precyzyjne z perspektywy opisanych wyżej celów Dyrektywy ECN+. 

Ponadto, w przeciwieństwie do przepisów innych ustaw regulujących ustrój centralnych organów administracji rządowej, Projekt w żaden 

sposób nie wprowadza zakazu członkostwa Prezesa Urzędu w partii politycznej lub związku zawodowym (por. np. art. 14 ust. 2 ustawy z 

29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim – w odniesieniu do członków Rady Polityki Pieniężnej). Pośrednio nawiązuje do tego 

zawarta w Projekcie propozycja brzmienia art. 34a ust. 1 u.o.k.k., jednak propozycja tego przepisu – będącego powtórzeniem art. 4 ust. 2 

Dyrektywy ECN+ - odnosi się jedynie do „instrukcji”, a nie samego członkostwa w partiach politycznych lub związkach zawodowych. 

Postulowane jest więc dodanie tych warunków do tego przepisu. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak Prezes Urzędu nie może zajmować innego 
stanowiska, z wyjątkiem stanowiska 
dydaktycznego, badawczo-dydaktycznego lub 
badawczego w szkole wyższej, Polskiej Akademii 
Nauk, instytucie badawczym lub innej jednostce 
naukowej lub stanowiska wykładowcy w Krajowej 
Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 
ani wykonywać innych zajęć zarobkowych 
sprzecznych z obowiązkami Prezesa Urzędu. 

Osoba powołana na stanowisko Prezesa Urzędu 
nie może: 
1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem 
stanowiska dydaktycznego, badawczo-
dydaktycznego lub badawczego w szkole 
wyższej, Polskiej Akademii Nauk, instytucie 
badawczym lub innej jednostce naukowej lub 
stanowiska wykładowcy w Krajowej Szkole 
Administracji Publicznej im. Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 
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ani wykonywać innych zajęć zawodowych 
zarobkowych sprzecznych z obowiązkami 
Prezesa Urzędu; 
2) należeć do partii politycznej; 
3) należeć do związku zawodowego. 

 

Art. 29 ust. 4 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Zgodnie z uwagami do art. 29 ust. 3aa dla osiągnięcia celów Dyrektywy ECN+ (niezależności krajowego organu ochrony konkurencji) 

konieczne jest wyeliminowanie wszelkiego rodzaju przesłanek odwołania Prezesa Urzędu, których interpretacja mogłaby prowadzić do 

rozbieżnych konkluzji w odniesieniu do „skrajnych” stanów faktycznych. 

Potencjalnym polem do nadużyć mogłaby być przesłanka odwołania w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Pomimo swojej precyzyjności, sformułowanie to obejmuje również przestępstwa ścigane 

z oskarżenia prywatnego, w tym m.in. zniesławienie (art. 212 § 1 i 2 k.k.). Mając na uwadze wypowiedzi medialne osoby pełniącej funkcję 

Prezesa Urzędu, nie można wykluczyć, że instytucja ścigania z oskarżenia prywatnego mogłaby być nadużywana w celu doprowadzenia 

do spełnienia przesłanki z art. 29 ust. 4 pkt 1 implikującej obligatoryjne odwołanie Prezesa Urzędu. Postuluje się więc objęcie tym przepisem 

wyłącznie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych. 

Kolejną niedookreśloną przesłanką obligatoryjnego odwołania Prezesa Urzędu jest „choroba stwierdzona orzeczeniem lekarskim lub inna 

przeszkoda trwale uniemożliwiająca wykonywanie zadań”. Podobnie jak w przypadku uwag do art. 29 ust. 3aa, postuluje się odwołanie 

do rozwiązania legislacyjnego z ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, której art. 5 pkt 3 przewiduje odwołanie jedynie w 

trwałej niezdolności dopełnienia obowiązków ze względu na stan zdrowia stwierdzonej orzeczeniem lekarskim. Podobne rozwiązanie 

zawiera art. 34 ust. 9 pkt 2 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w odniesieniu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 
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Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu. 
Prezes Urzędu pełni obowiązki do dnia powołania 
jego następcy. 

Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu 
przed upływem kadencji wyłącznie w przypadku: 
1) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
2) pozbawienia praw publicznych; 
3) złożenia rezygnacji; 
4) utraty obywatelstwa polskiego; 
5) choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim 
lub innej przeszkody, trwale uniemożliwiających 
wykonywanie zadań; 
6) naruszenia zakazów, o których mowa w art. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2399); 
7) naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 3aa; 
8) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia 
lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym 
orzeczeniem sądu. 

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; 
2) pozbawienia praw publicznych; 
3) złożenia rezygnacji; 
4) utraty obywatelstwa polskiego; 
5) trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków ze 
względu na stan zdrowia - stwierdzonej 
orzeczeniem lekarskim choroby stwierdzonej 
orzeczeniem lekarskim lub innej przeszkody, 
trwale uniemożliwiających wykonywanie zadań; 
6) naruszenia zakazów, o których mowa w art. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2399); 
7) naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 3aa; 
8) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia 
lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym 
orzeczeniem sądu. 

 

Art. 34a 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Projektowany art. 34a ust. 1 u.o.k.k. stanowi wierne odzwierciedlenie art. 4 ust. 2 Dyrektywy ECN+. Na uwagę jednak zasługuje, że prosta 

implementacja warstwy językowej tekstu dyrektywy nie może zostać uznana za prawidłową, bowiem w języku prawnym nie występuje 

nazwa „rząd”. Mogłaby ona zostać zastąpiona wskazaniem organów: Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów. Niemniej celem Dyrektywy 

ECN+ jest zapewnienie niezależności organu antymonopolowego stanowiskiem jakichkolwiek podmiotów, zarówno publicznych, jak 

i prywatnych. Z tego względu zasadna jest zmiana brzmienia art. 34a ust. 1. Ponadto zaproponowano inne zmiany redakcyjne. 

Wprowadzenie zmian wymaganych przez Dyrektywę ECN+ rozwiązań motyw 17 preambuły akcentuje „niezależność operacyjną 

krajowych administracyjnych organów ochrony konkurencji. W tym celu w prawie krajowym należy wyraźnie zapewnić, aby podczas 
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stosowania art. 101 i 102 TFUE krajowe administracyjne organy ochrony konkurencji były chronione przed ingerencją zewnętrzną lub 

naciskami politycznymi, które mogłyby zagrozić niezależności oceny analizowanych przez nie spraw”. Powyższe należy 

rozpatrywać w kontekście systemowym. Obecnie na podstawie art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1220 oraz 2327) w zw. z art. 33a ust. 1 pkt 6 Prezes Rady Ministrów wykonując politykę Rady Ministrów 

wydaje kierownikom urzędów, o których mowa w art. 33a ust. 1 (w tym Prezesowi UOKiK), wiążące wytyczne i polecenia. Wprawdzie art. 

33b ust. 2 ustawy stanowi, że wytyczne i polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji 

administracyjnej, jednak „instrumenty te mogą być wykorzystywane na etapie poprzedzającym rozstrzygnięcie konkretnej sprawy, 

a więc w obrębie czynności wykrywczych lub dowodowych”5. Z uwagi na cele dyrektywy, art. 33b ust. 1 ustawy o działach administracji 

rządowej nie powinien w zakresie postępowań przed Prezesem Urzędu pozwalać na jakiekolwiek wytyczne czy polecenia nie tylko co do 

rozstrzygnięć co do istoty sprawy w drodze decyzji, ale również co do całego postępowania, w tym co do czynności dowodowych. 

Zapewnieniu spójności systemowej oraz zagwarantowaniu niezależności nie tylko na etapie decyzyjnym, ale podczas całego toku 

postępowania sprzyja proponowany art. 34a ust. 3. 

Zmiana redakcji ust. 2 wynika w pierwszym rzędzie z konieczności wprowadzenia właściwej chronologii i poprawnego odniesienia okresu 

3-letniego do czasu, w którym obowiązuje zakaz, a nie do uczestniczenia w wydaniu decyzji po zakończeniu pracy w Urzędzie, jak zdaje 

się sugerować obecne brzmienie tego przepisu. 

Zważywszy że nie każde postępowanie w Urzędu kończy się decyzją, proponujemy rozszerzenie zakresu ograniczeń na wszystkie rodzaje 

postępowań przed Prezesem Urzędu wymienionych w art. 47 u.o.k.k, aby objąć ograniczeniem wszystkie sprawy będące przedmiotem 

zainteresowania UOKiK. Zmiana pozwoli jednocześnie na uniknięcie nieprozumień, jakie mogłyby wyniknąć z niespójnego zastosowania w 

projekcie przepisu kategorii „wydanie decyzji” i „ta sama sprawa”. 

W naszej ocenie zakaz opisany w ust. 2 skierowany jest do osób wymienionych na wstępie tego przepisu i jest nawiązaniem do ograniczeń 

wymienionych w ust. 1. Dlatego konieczna jest zmiana formuły zakazu na stronę czynną, aby odnosił się on do pracowników Urzędu, a nie 

do podmiotów ich zatrudniających. 

 
5 Zob. R.R. Wasilewski, Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2020, s. 14. 
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Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak 1. Prezes Urzędu, wiceprezesi Urzędu oraz 
pracownicy Urzędu: 
1) wykonują swoje obowiązki i uprawnienia 
niezależnie od wpływów politycznych i innych 
wpływów zewnętrznych; 
2) nie mogą zwracać się o instrukcje do rządu 
ani innego podmiotu publicznego lub prywatnego 
ani przyjmować od nich żadnych instrukcji podczas 
wykonywania obowiązków i uprawnień, oraz 
3) mają obowiązek powstrzymywać się od 
wszelkich działań, które mogłyby skutkować 
konfliktem interesów. 
2. Prezes Urzędu, wiceprezesi Urzędu oraz 
pracownicy Urzędu, którzy uczestniczą w wydaniu 
decyzji w okresie 3 lat po zakończeniu pełnienia 
funkcji lub zatrudnienia w Urzędzie nie mogą być 
zaangażowani w tę samą sprawę w ramach 
nowego zajęcia. 

1. Prezes Urzędu, wiceprezesi Urzędu oraz 
pracownicy Urzędu: 
1) wykonują swoje zadania, obowiązki i 
uprawnienia oraz korzystają z przyznanych 
kompetencji niezależnie w sposób niezależny od 
wpływów politycznych i innych wpływów 
zewnętrznych; 
2) nie mogą zwracać się o instrukcje do rządu ani 
innego podmiotu publicznego lub prywatnego 
organów ani innego rodzaju podmiotów 
publicznych lub prywatnych ani przyjmować od 
nich żadnych instrukcjipodczas wykonywania 
obowiązków i uprawnień, poleceń ani wytycznych 
w zakresie określonym w punkcie 1, oraz  
3) mają obowiązek powstrzymywać się 
powstrzymują się od wszelkich działań, które 
mogłyby skutkować konfliktem interesów. 
2. Prezes Urzędu, wiceprezesi Urzędu oraz 
pracownicy Urzędu, którzy uczestniczą w wydaniu 
decyzji uczestniczyli w postępowaniu przed 
Prezesem Urzędu, nie mogą w okresie 3 lat od 
zakończenia pełnienia funkcji lub ustania 
zatrudnienia w Urzędzie nie mogą być 
zaangażowani w tę samą sprawę w ramach 
nowego zajęcia angażować się, w ramach nowego 
zajęcia, w czynności, które dotyczą przedmiotu 
tego postępowania. 
3. Do postępowań, o których mowa w art. 49, 
przepisu art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 4 września 
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1220 oraz 2327) nie stosuje się. 
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Art. 49 ust. 3 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Wprowadzenie do przepisów ustawy wymogu uzasadnienia postanowień o wszczęciu postępowania był postulowany w doktrynie przez 

wielu autorów6. Dotychczas przedstawianie zarzutów stronom opierało się na praktyce organu, niemającej wyraźnej podstawy prawnej. Tak 

samo „szczegółowe uzasadnienie zarzutów” przekazywane przed zakończeniem postępowania nie miało podstawy prawnej. Projektowana 

zmiana co do zasady jest słuszna i znajduje oparcie w art. 3 ust. 3 Dyrektywy ECN+. Trzeba jednak wskazać, że projektowany art. 49 ust. 

3 nie będzie pozwalał na należyte poinformowanie o zarzutach stawianych osobom zarządzającym (ograniczenie do wskazania zarzutów 

stawianych przedsiębiorcy oraz grożącej przedsiębiorcy karze). Dlatego należy zaproponować zmianę brzmienia, aby także osoby 

zarządzające – strony postępowania – były informowane o formułowanych wobec nich zarzutach. Dlatego proponuje się zmianę brzmienia 

art. 49 ust. 3, nawiązując jednocześnie do art. 124 k.p.a. (art. 83 u.o.k.k.). Zamiast elementu uzasadnienia w postaci informacji o zasadach 

wymiaru kary, proponuje się, aby informacje te były pouczeniem – elementem postanowienia (por. art. 107 § 1 k.p.a.). 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak Postanowienie o wszczęciu postępowania, o 
którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia. 
Uzasadnienie zawiera wyjaśnienie zarzutów 
stawianych przedsiębiorcy oraz informację o 
zasadach wymiaru kary pieniężnej w przypadku 
stwierdzenia, że przedsiębiorca dopuścił się 
naruszenia przepisów ustawy. 

3. Postanowienie o wszczęciu postępowania, o 
którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia. 
Uzasadnienie zawiera wyjaśnienie zarzutów 
stawianych przedsiębiorcy oraz informację o 
zasadach wymiaru kary pieniężnej w przypadku 
stwierdzenia, że przedsiębiorca dopuścił się 
naruszenia przepisów ustawy wstępne ustalenie 
faktów, wymienienie dowodów, na których Prezes 
Urzędu się oparł, a także wyjaśnienie podstawy 

 
6  Np. R.R. Wasilewski, Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2020, s. 288-292 i przywołana tam literatura. 

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

UZASADNIENIE ZARZUTÓW 
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prawnej postanowienia oraz wskazanie i 
objaśnienie stawianych zarzutów, z przytoczeniem 
przepisów prawa. Postanowienie zawiera 
pouczenie o wysokości maksymalnej kary 
pieniężnej za naruszenie zakazu wskazanego w 
postanowieniu oraz zasadach wymiaru kary 
pieniężnej. 

 

Art. 74 [zmiana nieujęta w Projekcie] 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Należy wskazać, że postanowienie o wszczęciu postępowania będzie zapewniało gwarancje proceduralne, jednak konieczne jest 

wprowadzenie także instytucji szczegółowego uzasadnienia zarzutów, które będzie przedstawianie stronie po przeprowadzeniu 

postępowania dowodowego, przed wydaniem decyzji. Wskazać należy, że – mimo braku stosownej regulacji – taka praktyka organu 

antymonopolowego występowała obecnie. Należy ją uregulować7. Z tego względu proponuje się zmianę brzmienia art. 74 u.o.k.k. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

Prezes Urzędu, wydając decyzję kończącą 
postępowanie, uwzględnia tylko zarzuty, do 
których strony mogły się ustosunkować. 

Brak propozycji zmian w zakresie tego przepisu 1. Przed wydaniem decyzji Prezes Urzędu 
przedstawia stronie na piśmie uzasadnienie 
zarzutów obejmujące wskazanie faktów 
wynikających z materiału dowodowego wraz ze 
wskazaniem dowodów oraz informację, czy Prezes 
Urzędu na podstawie tych ustaleń i dowodów 
popiera zarzuty, o których mowa w art. 49 ust. 3, 
oraz o przewidywanym rozstrzygnięciu 
(szczegółowe uzasadnienie zarzutów). Strona w 
terminie tygodnia od doręczenia szczegółowego 
uzasadnienie zarzutów ma prawo ustosunkować 
się do treści szczegółowego uzasadnienia 
zarzutów. 
2. Prezes Urzędu, wydając decyzję kończącą 
postępowanie, uwzględnia tylko zarzuty, do 
których strony mogły się ustosunkować. 

 
7  R.R. Wasilewski, Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2020, s. 139, 290-292. 
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Art. 50 ust. 1, 4 i 5 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Proponowane rozszerzenie kręgu podmiotów wskazanych w art. 50 ust. 1 należy ocenić negatywnie jako niezasadne i znacznie dalej idące 

niż wymaga tego Dyrektywa ECN+. 

Zgodnie z art. 8 Dyrektywy ECN+ krajowe organy ochrony konkurencji powinny być uprawnione do żądania od podmiotów innych niż 

przedsiębiorcy i związki przedsiębiorców, tj. od osób fizycznych lub prawnych dostarczenia (w określonym i rozsądnym terminie) jedynie 

tych informacji, które mogą mieć znaczenie dla stosowania postanowień art. 101 i 102 TFUE. Ponadto, Dyrektywa ECN+ nie przewiduje 

obowiązku wprowadzenia sankcji na osoby fizyczne w tym zakresie (co Projektodawca sam zaznaczył w Uzasadnieniu8). 

Tymczasem, zgodnie z Projektem, Prezes Urzędu zyskałby uprawnienie do żądania od jakiejkolwiek osoby fizycznej „wszelkich koniecznych 

informacji i dokumentów”, a niespełnienie tego żądania miałoby pociągać za sobą możliwość nałożenia kary pieniężnej również na osobę 

fizyczną. 

Jak wskazano w samym Uzasadnieniu Projektu, Prezes Urzędu posiada już obecnie kompetencję do uzyskiwana od osób trzecich 

dokumentów posiadających znaczenie dla sprawy (art. 84 u.o.k.k. w zw. z art. 248 k.p.c9.). Obecnie – z uwagi na możliwość odbierania 

zeznań na piśmie od świadków (art. 84 u.o.k.k. w zw. z art. 2711 k.p.c.) – nie jest dostatecznie wiadome, jaki zakres zastosowania będzie 

posiadał art. 50, a jaki pisemne przesłuchanie świadka. W projektowanym brzmieniu art. 50 ust. 1 u.o.k.k. stanowi istotne pole do nadużyć 

 
8 Odwrócona tabela zgodności, Uzasadnienie wprowadzenia przepisu (dot. art. 108 ust. 3-3b u.o.k.k.), s. 4  
9 Art. 248. Obowiązek przedstawienia dokumentu na zarządzenie sądu 
 § 1. Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia 

sprawy, chyba że dokument zawiera informacje niejawne. 
 § 2. Od powyższego obowiązku może uchylić się ten, kto co do okoliczności objętych treścią dokumentu mógłby jako świadek odmówić zeznania albo kto posiada dokument w imieniu osoby 

trzeciej, która mogłaby z takich samych przyczyn sprzeciwić się przedstawieniu dokumentu. Jednakże i wówczas nie można odmówić przedstawienia dokumentu, gdy jego posiadacz lub osoba 
trzecia obowiązani są do tego względem chociażby jednej ze stron albo gdy dokument wystawiony jest w interesie strony, która żąda przeprowadzenia dowodu. Strona nie może ponadto odmówić 
przedstawienia dokumentu, jeżeli szkoda, na którą byłaby przez to narażona, polega na przegraniu procesu. 

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

ŻĄDANIE INFORMACJI I WOLNOŚĆ OD SAMOOSKARŻANIA 
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w uzyskiwaniu informacji oraz dowodów od np. osób zarządzających, zamiast od przedsiębiorcy będącego stroną postępowania. Ponadto 

wskazać należy, że istnieje obawa, czy ze środka przewidzianego art. 50 Prezes Urzędu będzie korzystał także w toku kontroli. Zarówno 

żądanie, jak i kontrola mogą odbyć się „w toku postępowania” (por. art. 105a) a kumulacja ww. instrumentów poprzez skorzystanie z żądania 

na podstawie art. 50 w toku kontroli (zwłaszcza, mając na uwadze zakres czynności kontrolnych – art. 105b) byłaby niezasadna. 

Zmiana brzmienia art. 50 ust. 1 u.o.k.k. (rozszerzenie obowiązku przekazania informacji i dokumentów na każdego, czyli również osoby 

fizyczne) negatywnie wpłynęłaby także na poziom gwarancji proceduralnych przyznanych przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym. 

Zgodnie bowiem z zaproponowanym w Projekcie art. 50 ust. 4 u.o.k.k. odmowa przekazania informacji lub dokumentów może bowiem 

nastąpić jedynie z powodu narażenia osoby fizycznej i jej bliskich10 na odpowiedzialność karną.  

Po pierwsze, w aktualnym stanie prawnym art. 248 k.p.c. zawiera szerszy katalog podstaw do odmowy przedstawienia dokumentu (art. 248 

§ 2 w zw. z art. 261 k.p.c.11). W Uzasadnieniu Projektu oparto się natomiast na błędnym założeniu, iż odmowa przedstawienia dokumentu 

na podstawie art. 84 u.o.k.k. dotyczy tylko dokumentów zawierających informacje niejawne (art. 248 § 1 k.p.c.), nie uwzględniając art. 248 

§ 2 k.p.c. 

Po drugie, Dyrektywa ECN+ wyraźnie przewiduje w art. 8 zagwarantowanie przedsiębiorcom wolności od samooskarżania (privilege against 

self incrimination)12, choć w ograniczonym zakresie, tj. na zasadach określonych przez TSUE (tzw. reguła Orkem)13. Jak wyjaśniono w pkt 

 
10 Tj. określonego w sposób wyczerpujący kręgu osób bliskich wskazanych w proponowanym art. 50 ust. 4 u.o.k.k.. 
11 Art. 261. KPC - Prawo odmowy zeznań 
 § 1.Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również 

osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest 
dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód. 

 § 2.Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, 
hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów 
powierzonych mu na spowiedzi. 

12  Nota bene, wolność od samooskarżania nie była uwzględniona w pierwotnym projekcie Dyrektywy ECN+. W wyniku krytycznych komentarzy i konkluzji raportu sporządzonego przez Komisję 
ds. gospodarczych i monetarnych (Committee on Economic and Monetary Affairs) została ono dodana do treści art. 8 już na etapie prac w Parlamencie Europejskim. Zob. M. Michałek-Gervais, 
Protection of the fundamental rights of companies under the ECN+ directive: A milestone or a missed opportunity? (w:) M. Błachucki (red.), (2020) International Cooperation of Competition 
Authorities in Europe: from Bilateral Agreements to Transgovernmental Networks, Warsaw: Publishing House of ILS PAS, s. 114, 120.  

13 Wyrok ETS z 18 października 1989 r. w sprawie 374/87 Orkem v. Komisja, Zb. Orz. 1989 r., s. 3283. Reguła Orkem  została podtrzymana w orzeczeniach sądów unijnych m.in. w sprawach Solvay 
(Wyrok ETS z 18 pa dziernika 1989 r. w sprawie nr 27/88 Solvay & Cie v. Komisja, Zb. Orz. 1989 r., s. 3355, pkt 23-37) , Otto v. Postbank (Wyrok ETS z 10 listopada 1993 r. w sprawie C-60/92 
Otto BV v. Postbank NV, Zb. Orz. 1993 r., s. 1-05683, pkt 11-12), a następnie rozwinięta w sprawach Société Generale (Wyrok SPI z 8 marca 1995 r. w sprawie T-34/93 Société Generale v. 
Komisja, Zb. Orz. 1993 r., s. 11-545, pkt 74), , LVM i inni (Wyrok SPI z 20 kwietnia 1999 r. w sprawie T-305/94 Limburgse Vinyl Maatschappij i inni V. Komisja (PVC II), Zb. Orz. 1999 r., s. 11-
931, pkt 448), Mannesmannróhren-Werke (Wyrok SPI z 20 lutego 2001 r. w sprawie T-112/98 Mannesmannróhren-Werke v. Komisja, Zb. Orz. 2001 r., s. 11-729, pkt 65-67 i 77-78),, Tokai Carbon 
(Wyrok SPI z 29 kwietnia 2004 r. w po czonych sprawach T-236/01, T-239/01, T-244/01 do T-246/01, T-251/01, T-252/01 Tokai Carbon i inni v. Komisja, Zb. Orz. 2004 r., s. 11-000, pkt 403), 
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35 Preambuły: „Chociaż prawo do żądania informacji ma zasadnicze znaczenie dla wykrywania naruszeń, wnioski o udzielenie informacji 

powinny mieć odpowiedni zakres. Nie powinny zmuszać przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców do przyznania, że popełnił 

naruszenie, gdyż ciężar dowodu spoczywa na krajowych organach ochrony konkurencji. Powinno to być bez uszczerbku dla 

spoczywającego na przedsiębiorcach lub związkach przedsiębiorców obowiązku udzielenia odpowiedzi na pytania o fakty i dostarczenia 

dokumentów” (pogrubienie własne).  

Dlatego w Projekcie razi brak wprowadzenia wolności od samooskarżania się, stanowiącej jeden z istotniejszych elementów prawa do 

obrony przedsiębiorców14 i główne ograniczenie uprawnień dochodzeniowych organów ochrony konkurencji15.  

Obowiązek zagwarantowania wolności od samooskarżania się (i to w szerszym zakresie niż tylko w postępowaniach karnych sensu stricto) 

wywodzi się  z art. 6 EKPC i orzecznictwa ETPC, który m.in.  w sprawach Funke16, Saunders17, J.B.18, Kansal19, Marttinen20 oraz Allen21  , 

stwierdził, że  wolność od samooskarżania się powinna być zagwarantowana, jako jeden z elementów prawa do rzetelnego procesu, który 

jest bezpośrednio związany z zasadą domniemania niewinności.  

Ponadto wolność od samooskarżenia się jest wyraźnie uznana w orzecznictwie polskich sądów22, a jej ustawowe zagwarantowanie jest od 

lat postulowane przez doktrynę i praktyków23. 

 
Brouwerij Haacht (Wyrok SPI z 6 grudnia 2005 r. w sprawie T-48/02 Brouwerij Haacht v. Komisja, dost pny na: http://curia.europa.eu, pkt 107) oraz w orzeczeniu ETS w sprawie SGL Carbon AG 
(Wyrok ETS z 29 czerwca 2006 r. w sprawie C-301/04 P Komisja v. SGL Carbon AG (dost pny na: http://curia.europa.eu, pkt 42-49). Zob. więcej np. M. Bernatt, M. Botta, A. Svetlicinii (2018) The 
Right of Defence in the Decentralized System of EU Competition Law Enforcement. A Call for Harmonization from Central and Eastern Europe, World Competition, 41(3), s. 314, H. Andersson 
(2018). Dawn Raids under Challenge. Due Process Aspects on the European Commission’s Dawn Raid Practices. New York: Hart Publishing, s. 145 i n. 

14  Zob. np. M. Michałek (2015). Right to Defence in EN Competition Law. The case of Inspections. Warsaw: Center for Antitrust and Regulatory Studies, s. 275 oraz  Zawłocka-Turno, A. i Turno, B. 
(2012). Legal Professional Privilege and the Privilege Against Self-Incrimination in EU Competition Law after the Lisbon Treaty – Is It Time for a Substantial Change? Yearbook of Antitrust and 
Regulatory Studies, 5(6), s. 196, B. Turno, Prawo odmowy przekazania informacji służącej wykryciu naruszenia reguł konkurencji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Ruch 
Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny („RPEiS”) 2009, nr 3, s. 33 

15  W. WILS (2003) Self-incrimination in EC Antitrust Enforcement: A Legal and Economic Analysis. World Competition, 26 (4), s. 574.  
16  Wyrok ETPC z 25 lutego 1993 r. w sprawie Funke p. Francji,  nr skargi 10828 
17  Wyrok ETPC z 17 grudnia 1996 r. w sprawie Saunders p. Wielkiej Brytanii, nr skargi 19187/91 
18  Wyrok ETPC z 6 kwietnia 2000 r. w sprawie  JB p. Szwajcarii, nr skargi 31827/96 
19    Wyrok ETPC z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Kansal p. Wielkiej Brytanii, nr skargi 21413/02 
20    Wyrok ETPC z 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Marttinen p. Finlandii, nr skargi 19235/03 
21   Decyzja z 10 września 2002 r. w sprawie Allen p. Zjednoczonemu Królestwu, nr skargi 76574/01. 
22 Zob. np. wyrok SN z 13 czerwca 2017 r., III SK 43/16. 
23 Zob. np.  M.Bernatt, B. Turno, O potrzebie doskonalenia rozwiązań procesowych w znowelizowanej z dniem 18 stycznia 2015 r. ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, iKAR 2015, 2(4), 

s. 76, B. Turno, Prawo odmowy przekazania informacji służącej wykryciu naruszenia reguł konkurencji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, RPEiS 2009, nr 3, s. 31–48. 
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Należy w tym miejscu również podkreślić, że prawo konkurencji powinno zmierzać do harmonizacji w obrębie rynku wewnętrznego oraz 

powinno być harmonijne z prawem antymonopolowym UE, w tym regulacją postępowania przez Komisją. Z tego względu trzeba zauważyć, 

że na gruncie postępowania przed Komisją żądanie informacji lub dokumentów wobec innych podmiotów niż przedsiębiorstwa lub związki 

przedsiębiorstw opiera się na zasadzie dobrowolności (por. art. 18 i art. 19 rozporządzenia 1/2003). Podkreślić należy, że zgodnie z 

art. 19 ust. 1 rozporządzenia 1/2003 w celu wypełnienia obowiązków wyznaczonych niniejszym rozporządzeniem Komisja może 

przesłuchiwać wszelkie osoby fizyczne i prawne, które wyrażą zgodę na przesłuchanie, w celu zebrania informacji odnoszących się do 

przedmiotu postępowania. Komisja nie posiada uprawnień do nakładania na takie osoby kar pieniężnych. Jednocześnie należy mieć 

na względzie, że TSUE w swoim najnowszym orzecznictwie24 podkreśla, że jakkolwiek państwa członkowskie określają sankcje, jakie należy 

zastosować w przypadku braku współpracy z organem w dochodzeniu, polegającej na odmowie przekazania informacji, jednakże sankcje 

te nie powinny być stosowane wobec osób fizycznych. Wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy ECN+  powinno następować 

z uwzględnieniem wytycznych płynących z orzecznictwa TSUE w sprawach analogicznych jak postępowania antymonopolowe. Tymczasem 

projektowane rozwiązanie stanowi daleko idącą ingerencję w sferę praw i wolności jednostek, przewidując dotkliwą sankcję. Należy 

stwierdzić, że powyższe rodzi wątpliwości natury konstytucyjnej, w szczególności co do proporcjonalności ograniczenia praw i wolności 

oraz zasad demokratycznego państwa prawa (art. 31 w zw. z art. 2 Konstytucji). 

Zmiana brzmienia art. 50 ust. 1 u.o.k.k. (określenie, że zobowiązanie może dotyczyć nie tylko przedsiębiorców, ale każdego) sprawia, że 

gwarancje proceduralne innych niż przedsiębiorcy czy związki przedsiębiorców podmiotów ulegną obniżeniu, bowiem 

projektowany ust. 4 ustawy pozwala na odmowę przekazania informacji lub dokumentów tylko z powodu narażenia na 

odpowiedzialność karną, podczas gdy zastosowanie art. 248 k.p.c. zawiera szerszy katalog podstaw do odmowy przedstawienia 

dokumentu (art. 248 § 2 w zw. z art. 261 k.p.c.). Uzasadnienie Projektu, jak wynika z jego treści, bazuje na błędnym ustaleniu, iż odmowa 

przedstawienia dokumentu na podstawie art. 84 u.o.k.k. dotyczy tylko dokumentów zawierających informacje niejawne (art. 248 § 1 k.p.c.), 

pomijając art. 248 § 2 k.p.c. 

 
24     Zob. wyrok z 2 lutego 2021 r., C-481/19, ECLI:EU:C:2021:84, pkt 54-55. 
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Zasadne jest, aby zagwarantować, aby przekazane informacje lub dokumenty nie pozwalały także na wszczęcie przeciwko zobowiązanym 

– jako przedsiębiorcom – postępowania antymonopolowego i nałożenia kary na podstawie art. 106 ust. 1 u.o.k.k. (z wyjątkiem postępowania 

w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, które nie ma charakteru quasi-karnego). Ponadto zasadne jest, przez wzgląd na zasadę równości, 

rozciągnięcie wolności od samooskarżania się także na kary pieniężne grożące osobom zarządzającym w sprawach praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów oraz postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone (art. 106b 

u.o.k.k.). 

W ust. 4 proponowanej zmiany zasugerowano rozwiązanie opierające się na obecnej w orzecznictwie UE regule Orkem dotyczącej wolności 

od samooskarżania się. 

Jednocześnie zaproponowano zmiany redakcyjne, zastępując spójnik „i” spójnikiem „lub”. Pod względem logiczno-językowym 

dotychczasowe brzmienie art. 50 wskazywało, że Prezes Urzędu może żądać informacji i dokumentów (łącznie), nie może jednak żądać 

oddzielnie informacji albo dokumentów. 

Postulowane zmiany 

ust. 1 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

Przedsiębiorcy są obowiązani do przekazywania 
wszelkich koniecznych informacji i dokumentów 
na żądanie Prezesa Urzędu. 

Przedsiębiorcy są obowiązani Każdy jest 
obowiązany do przekazywania wszelkich 
koniecznych informacji i dokumentów na żądanie 
Prezesa Urzędu. 

Każdy jest obowiązany Przedsiębiorcy są 
obowiązani do przekazywania wszelkich 
koniecznych informacji ilub dokumentów na 
żądanie Prezesa Urzędu. Takie żądania 
przekazania informacji muszą być proporcjonalne 
i nie mogą zmuszać adresata wniosku do 
przyznania się do naruszenia przepisów ustawy. 

 

ust. 4 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak Osoby fizyczne, do których zostało skierowane 
żądanie, o którym mowa w ust. 1, mogą odmówić 
przekazania informacji i dokumentów tylko wtedy, 
gdy naraziłoby to je lub ich małżonka, wstępnych, 

Osoby fizyczne, do których zostało skierowane 
żądanie, o którym mowa w ust. 1, mogą 
Przedsiębiorca może odmówić przekazania 
informacji ilub dokumentów, do których 
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zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej 
samej linii lub stopniu, jak również osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli, a także osobę pozostającą we 
wspólnym pożyciu, na odpowiedzialność karną. 
Prawo odmowy udzielenia informacji trwa po 
ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

przekazania został zobowiązany na podstawie ust. 
1 tylko wtedy, gdy żądane informacje lub 
dokumenty naraziłyby to je lub go, osobę 
zarządzającą, ich małżonka, wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej 
samej linii lub stopniu, jak również osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli, a także osobę pozostającą we 
wspólnym pożyciu, na odpowiedzialność karną lub 
bezpośrednio na karę pieniężną, o której mowa w 
art. 106 ust. 1 pkt 1, 2, 3a oraz 4, art. 106a lub 
106b. Prawo odmowy udzielenia przekazywania 
informacji lub dokumentów trwa po ustaniu 
małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

ust. 5 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak Informacje i dokumenty przekazane przez osobę 
fizyczną na podstawie ust. 1 nie mogą być 
wykorzystane na potrzeby nałożenia kary 
pieniężnej, o której mowa w art. 106a, na 
niekorzyść tej osoby lub jej małżonka, wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej 
samej linii lub stopniu, jak również osób 
pozostających w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli, a także osobę pozostającą we 
wspólnym pożyciu. Zakaz ten trwa po ustaniu 
małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Informacje i dokumenty przekazane na podstawie 
ust. 1 nie mogą być wykorzystane na potrzeby 
nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 
106 ust. 1 pkt 1, 2, 3a oraz 4, art. 106a lub 106b, 
na niekorzyść przedsiębiorcy, osoby 
zarządzającej/fizycznej lub jej małżonka, 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz 
powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osób pozostających w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, a także 
osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. Zakaz 
ten trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Zakaz ten dotyczy także wykorzystania 
dokumentów uzyskanych na podstawie art. 248 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

 

Art. 51 ust. 4 [zmiana nieujęta w Projekcie] 
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Uzasadnienie postulowanych zmian 

Wobec wprowadzenia regulacji sprzyjającej współpracy pomiędzy organami ochrony konkurencji państw członkowskich UE należy sądzić, 

że w praktyce coraz częściej dowód w sprawach antymonopolowych będą stanowić zagraniczne dokumenty urzędowe. Ani u.o.k.k., ani 

stosowany uzupełniająco k.p.a. (art. 83 u.o.k.k.), ani nawet odpowiednio stosowany k.p.c. (art. 84 u.o.k.k.) nie rozstrzygają obecnie statusu 

zagranicznych dokumentów urzędowych w postępowaniu przed Prezesem Urzędu. Wskazać należy, że w literaturze sformułowano 

postulat, aby wprowadzić przepis pozwalający na stosowanie w postępowaniu przed Prezesem Urzędu zasad panujących na gruncie 

postępowania cywilnego (art. 1138 k.p.c.)25. Zgodnie z art. 1138 k.p.c. Zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z 

polskimi dokumentami urzędowymi. Dokument dotyczący przeniesienia własności nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej 

powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. To samo dotyczy dokumentu, którego 

autentyczności strona zaprzeczyła. Proponowana regulacja zwiększy spójność postępowania antymonopolowego z postępowaniem 

odwoławczym, w którym art. 1138 k.p.c. znajduje zastosowanie. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak Brak propozycji zmian w zakresie tego przepisu Przepis art. 1138 ustawy z dnia 17 listopada 1964 
r. - Kodeks postępowania cywilnego stosuje się. 

 

Art. 52 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Wobec odesłania przez art. 84 u.o.k.k. do odpowiedniego stosowania przepisów k.p.c. utrzymanie art. 52 u.o.k.k. w dotychczasowym 

brzmieniu, a nawet jego rozbudowywanie nie jest potrzebne (postulowane jest w literaturze uchylenie art. 52 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)26 i należy 

zaproponować jego zmianę. Należy wskazać, że projektowane brzmienie art. 52 u.o.k.k. pomija zastosowanie poprzez odesłanie w art. 

84 u.o.k.k. w szczególności do art. 235 k.p.c. oraz art. 2351 k.p.c. 

 
25  R.R. Wasilewski, Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2020, s. 183-184. 
26  R.R. Wasilewski, Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2020, s. 294, 298. 
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Projektowany ust. 5 podlega stanowczo negatywnej ocenie, ponieważ stanowi ograniczenie gwarancji proceduralnych i praw jednostek. 

Obecnie w postępowaniu przed Prezesem Urzędu świadkowie mogą uchylić się od odpowiedzi na pytania na tych samych regułach, co 

świadek w postępowaniu cywilnym (art. 84 u.o.k.k. w zw. z art. 261 k.p.c.)27. Projektowana zmiana ograniczy uprawnienia świadków 

oraz spowoduje większą niespójność pomiędzy postępowaniem przed Prezesem Urzędu oraz postępowaniem odwoławczym przed SOKiK. 

Warto jednak zagwarantować, aby ze względu na quasi-karny charakter postępowania, świadek mógł odmówić udzielenia odpowiedzi na 

pytania także wtedy, gdyby odpowiedź naraziłaby go na odpowiedzialność na podstawie u.o.k.k. 

Jak szczegółowo wskazano w Uzasadnieniu Projektu w części dotyczącej planowanej zmiany art. 50 u.o.k.k.28, prawidłowa 

implementacja Dyrektywy ECN+ wymaga od polskiego ustawodawcy wprowadzenia ustawowego zagwarantowania wolności 

od samooskarżania się przynajmniej w zakresie unijnym (zgodnie z regułą Orkem). W celu zapewnienia pełnej ochrony prawa 

do obrony wolność ta powinna być zagwarantowana nie tylko w związku z żądaniem przez Prezesa Urzędu przekazania 

informacji i dokumentów, ale również w kontekście przesłuchań stron lub świadków.  

W konsekwencji proponuje się zmianę brzmienia art. 52 u.o.k.k. poprzez wprowadzenie jedynie przeredagowanego ust. 6, jako przejaw 

wolności od samooskarżania się. Zasadne jest, aby zagwarantować świadkom, aby informacje podczas zeznań nie pozwalały także na 

wszczęcie przeciwko nim – jako przedsiębiorcom – postępowania antymonopolowego i nałożenia kary na podstawie art. 106 ust. 1 u.o.k.k. 

(z wyjątkiem spraw dotyczących koncentracji). Ponadto zasadne jest, przez wzgląd na zasadę równości, rozciągnięcie wolności od 

samooskarżania się także kary pieniężne grożące osobom zarządzającym w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów oraz postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone (art. 106b u.o.k.k.). 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

1. Strona, powołująca się na dowód ze świadków, 
jest obowiązana wskazać fakty, które mają być 
potwierdzone zeznaniami poszczególnych 
świadków, oraz podać dane umożliwiające 
prawidłowe wezwanie świadka. 

Nowe brzmienie: 
 
1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka 
w toku postępowania przed Prezesem Urzędu ma 
obowiązek stawić się i złożyć zeznania. 

1. W postępowaniu przed Prezesem Urzędu 
świadek może uchylić się od odpowiedzi na 
pytanie zadane w toku przesłuchania także wtedy, 
gdy naraziłoby to go lub jego małżonka, 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz 

 
27 R.R. Wasilewski, Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2020, s. 194. 
28 Por. uwagi do art. 50. 
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2. Prezes Urzędu, wzywając świadka, podaje w 
wezwaniu imię, nazwisko i miejsce zamieszkania 
wezwanego, miejsce i czas składania wyjaśnień, 
określa strony i przedmiot sprawy oraz wskazuje 
przepisy o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. 

2. Strona, powołująca się na dowód ze świadków, 
jest obowiązana wskazać fakty, które mają być 
potwierdzone zeznaniami poszczególnych 
świadków, oraz podać dane umożliwiające 
prawidłowe wezwanie świadka. 
3. Prezes Urzędu, wzywając świadka, podaje w 
wezwaniu imię, nazwisko i miejsce zamieszkania 
wezwanego, miejsce i czas składania wyjaśnień, 
określa strony i przedmiot sprawy oraz wskazuje 
przepisy o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. 
4. Przesłuchanie świadka może nastąpić przy 
użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 
przeprowadzenie tej czynności na odległość z 
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i 
dźwięku. 
5. Świadek może uchylić się od odpowiedzi na 
pytanie zadane w toku przesłuchania, o którym 
mowa w ust. 3, tylko wtedy, gdy naraziłoby to go 
lub jego małżonka, wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu, na 
odpowiedzialność karną. Prawo odmowy 
udzielenia informacji trwa po ustaniu małżeństwa 
lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 
6. Odpowiedzi na pytania udzielone przez świadka 
na podstawie ust. 3, nie mogą być wykorzystane 
na jego niekorzyść na potrzeby nałożenia kary 
pieniężnej, o której mowa w art. 106a, na świadka 
lub jego małżonka, wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu. Zakaz ten trwa 
po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu, na 
odpowiedzialność wynikającą z ustawy. Prawo 
odmowy udzielenia informacji trwa po ustaniu 
małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
2. Informacje zawarte w zeznaniach świadka w 
postępowaniu przed Prezesem Urzędu nie mogą 
być wykorzystane na potrzeby nałożenia kary 
pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1, 
2, 3 oraz 4, art. 106a lub art. 106b osoby 
przesłuchiwanej w charakterze świadka lub jego 
małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz 
powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu. Zakaz ten trwa 
po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
[wyróżnione odwołania, których zabrakło w 
propozycji ust. 6] 
 
 
alternatywnie: 
 
1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka 
w toku postępowania przed Prezesem Urzędu ma 
obowiązek stawić się i złożyć zeznania. 
2. Strona, powołująca się na dowód ze świadków, 
jest obowiązana wskazać fakty, które mają być 
potwierdzone zeznaniami poszczególnych 
świadków, oraz podać dane umożliwiające 
prawidłowe wezwanie świadka. 
3. Prezes Urzędu, wzywając świadka, podaje w 
wezwaniu imię, nazwisko i miejsce zamieszkania 
wezwanego, miejsce i czas składania wyjaśnień, 
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określa strony i przedmiot sprawy oraz wskazuje 
przepisy o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. 
4. Przesłuchanie świadka może nastąpić przy 
użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 
przeprowadzenie tej czynności na odległość z 
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i 
dźwięku. 
5. Świadek może uchylić się od odpowiedzi na 
pytanie zadane w toku przesłuchania, o którym 
mowa w ust. 3, tylko wtedy, gdy naraziłoby to go 
lub jego małżonka, wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu, na 
odpowiedzialność karną lub odpowiedzialność 
wynikającą z ustawy. Prawo odmowy udzielenia 
informacji trwa po ustaniu małżeństwa lub 
rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.  
6. Odpowiedzi na pytania udzielone przez świadka 
na podstawie ust. 3, nie mogą być wykorzystane 
na jego niekorzyść na potrzeby nałożenia kary 
pieniężnej, o której mowa w art.106a lub 106b, 
świadka lub jego małżonka, wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu. Zakaz ten trwa 
po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Art. 60 ust. 5 i 6 

Uzasadnienie postulowanych zmian 
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Należy przypomnieć, że w odróżnieniu od świadków strona generalnie nie ma obowiązku składania zeznań, a sąd nie stosuje wobec strony 

środków przymusu (art. 84 u.o.k.k. w zw. z art. 300 k.p.c.). Z uwagi na wcześniejsze uwagi i propozycję zmian art. 50 ust. 4 i 5 (wersja 

proponowana), wprowadzenie do art. 60 ust. 5 i 6 nie jest konieczne. Z uwagi na art. 84 u.o.k.k. w zw. z art. 300 k.p.c. należy przyjąć, że w 

postępowaniu przed Prezesem Urzędu znajdzie zastosowanie odpowiednio stosowany art. 50 ust. 4 i 5.  

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak przepisów 5. Strona może uchylić się od odpowiedzi na 
pytanie zadane w toku przesłuchania, o którym 
mowa w ust. 3, tylko wtedy, gdy naraziłoby to ją lub 
jej małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo 
oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu, na 
odpowiedzialność karną. Prawo odmowy 
udzielenia informacji trwa po ustaniu małżeństwa 
lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 
6. Odpowiedzi na pytania udzielone przez osoby 
fizyczne na podstawie ust. 3, nie mogą być 
wykorzystane na niekorzyść tej osoby na potrzeby 
nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 
106a, na tę osobę lub jej małżonka, wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej 
samej linii lub stopniu, jak również osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli, a także osobę pozostającą we 
wspólnym pożyciu. Zakaz ten trwa po ustaniu 
małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Rezygnacja z propozycji zmiany 

 

Art. 61 ust. 2 

Uzasadnienie postulowanych zmian 



36 
 

Projektowana zmiana art. 61 u.o.k.k. nie jest potrzebna, zwłaszcza wobec proponowanej zmiany w stosunku do Projektu (zob. uwagi do 

art. 52 u.o.k.k.). Natomiast trzeba wskazać, że obecnie art. 61 u.o.k.k. nie pozwala na przeprowadzenie przez Prezesa Urzędu dowodu z 

przesłuchania strony w trybie art. 61 u.o.k.k. Wskazać należy, że powyższe zostało zauważone w literaturze wraz z podniesieniem 

postulatów co do rozszerzenia katalogu dowodów, których przeprowadzenie jest dopuszczalne w tym trybie właśnie o możliwość 

przesłuchania strony29. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

Prezes Urzędu może zwrócić się o przesłuchanie 
świadków lub o zasięgnięcie opinii biegłych do 
właściwego miejscowo sądu rejonowego, jeżeli 
przemawia za tym charakter dowodu albo wzgląd 
na poważne niedogodności lub znaczną 
wysokość kosztów przeprowadzenia dowodu. 
Prezes Urzędu, zwracając się do sądu o 
przeprowadzenie dowodu, wydaje postanowienie, 
w którym określa: 
1) sąd, który ma przeprowadzić dowód; 
2) środek dowodowy; 
3) fakty podlegające stwierdzeniu. 

1. Prezes Urzędu może zwrócić się o 
przesłuchanie świadków lub o zasięgnięcie opinii 
biegłych do właściwego miejscowo sądu 
rejonowego, jeżeli przemawia za tym charakter 
dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności 
lub znaczną wysokość kosztów przeprowadzenia 
dowodu. Prezes Urzędu, zwracając się do sądu o 
przeprowadzenie dowodu, wydaje postanowienie, 
w którym określa: 
1) sąd, który ma przeprowadzić dowód; 
2) środek dowodowy; 
3) fakty podlegające stwierdzeniu. 
2. Do przesłuchania świadków, o którym mowa w 
ust. 1, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 60 ust 5 i 6. 

1. Prezes Urzędu może zwrócić się o 
przesłuchanie świadków lub stron lub o 
zasięgnięcie opinii biegłych do właściwego 
miejscowo sądu rejonowego, jeżeli przemawia za 
tym charakter dowodu albo wzgląd na poważne 
niedogodności lub znaczną wysokość kosztów 
przeprowadzenia dowodu. Prezes Urzędu, 
zwracając się do sądu o przeprowadzenie 
dowodu, wydaje postanowienie, w którym określa: 
1) sąd, który ma przeprowadzić dowód; 
2) środek dowodowy; 
3) fakty podlegające stwierdzeniu. 
2. Do przesłuchania świadków, o którym mowa w 
ust. 1, stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 60 ust 5 i 6. 

 

Art. 105d 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Jak szczegółowo wskazano w Uzasadnieniu Projektu w części dotyczącej planowanej zmiany art. 50 u.o.k.k.30, prawidłowa implementacja 

Dyrektywy ECN+ wymaga od polskiego ustawodawcy wprowadzenia ustawowego zagwarantowania wolności od samooskarżania się 

 
29  R.R. Wasilewski, Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2020, s. 152-153; C. Banasiński, E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie 

konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009, s. 666.   
30 Por. uwagi do art. 50. 
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przynajmniej w zakresie unijnym (zgodnie z regułą Orkem). W celu zapewnienia pełnej ochrony prawa do obrony, wolność ta powinna być 

zagwarantowana nie tylko w związku z żądaniem przez Prezesa Urzędu przekazania informacji i dokumentów, ale również w kontekście 

składania ustnych wyjaśnień podczas kontroli i przeszukania. 

Możliwość przeprowadzenia kontroli i przeszukania stanowi uprawnienie dochodzeniowe organu ochrony konkurencji, które najbardziej 

ingeruje w sferę działalności i praw przedsiębiorców. A im dalej sięga ingerencja, tym silniejsze powinny być środki prawnej ochrony 

przedsiębiorców, w myśl utrwalonego orzecznictwa ETPC, zgodnie z którym im dalej sięga ingerencja, tym bardziej precyzyjne powinny 

być przepisy określające (ograniczające) uprawnienia władzy31. 

Ponadto, mając na względzie zasadę równości, wolność od samooskarżania powinna być również zagwarantowana w kontekście kar 

pieniężnych, które mogą zostać nałożone na osoby zarządzające w zw. ze stosowaniem niedozwolonych postanowień wzorców umów i 

praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 106b u.o.k.k.). 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

1. Kontrolowany, osoba przez niego 
upoważniona, posiadacz lokalu mieszkalnego, 
pomieszczenia, nieruchomości lub środka 
transportu, o których mowa w art. 91 ust. 1, są 
obowiązani do: 
1) udzielenia żądanych informacji; 
2) umożliwienia wstępu na grunt oraz do 
budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz 
środków transportu; 
3) udostępnienia i wydania materiałów, o których 
mowa w art. 105b ust. 1 pkt 2, lub innych 
przedmiotów mogących stanowić dowód w 
sprawie; 
4) umożliwienia dostępu do informatycznych 
nośników danych, urządzeń lub systemów 
informatycznych, o których mowa w art. 105b ust. 
1 pkt 2, w zakresie informacji zgromadzonych na 
tych nośnikach, w urządzeniach lub w systemach, 

1. Kontrolowany, osoba przez niego 
upoważniona, posiadacz lokalu mieszkalnego, 
pomieszczenia, nieruchomości lub środka 
transportu, o których mowa w art. 91 ust. 1, są 
obowiązani do: 
1) udzielenia żądanych informacji; 
2) umożliwienia wstępu na grunt oraz do 
budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz 
środków transportu; 
3) udostępnienia i wydania materiałów, o których 
mowa w art. 105b ust. 1 pkt 2, lub innych 
przedmiotów mogących stanowić dowód w 
sprawie; 
4) umożliwienia dostępu do informatycznych 
nośników danych, urządzeń lub systemów 
informatycznych, o których mowa w art. 105b ust. 
1 pkt 2, w zakresie informacji zgromadzonych na 
tych nośnikach, w urządzeniach lub w systemach, 

1. Kontrolowany, osoba przez niego 
upoważniona, posiadacz lokalu mieszkalnego, 
pomieszczenia, nieruchomości lub środka 
transportu, o których mowa w art. 91 ust. 1, są 
obowiązani do: 
1) udzielenia żądanych informacji; 
2) umożliwienia wstępu na grunt oraz do 
budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz 
środków transportu; 
3) udostępnienia i wydania materiałów, o których 
mowa w art. 105b ust. 1 pkt 2, lub innych 
przedmiotów mogących stanowić dowód w 
sprawie; 
4) umożliwienia dostępu do informatycznych 
nośników danych, urządzeń lub systemów 
informatycznych, o których mowa w art. 105b ust. 
1 pkt 2, w zakresie informacji zgromadzonych na 
tych nośnikach, w urządzeniach lub w systemach, 

 
31  Wyrok ETPC z 16 lutego 2000 r. w sprawie Amman przeciwko Szwajcarii, 27798/95. 
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w tym do korespondencji przesyłanej pocztą 
elektroniczną. 
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą 
odmówić udzielenia informacji lub współdziałania 
w toku kontroli tylko wtedy, gdy naraziłoby to je 
lub ich małżonka, wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii 
lub stopniu, jak również osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a 
także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, 
na odpowiedzialność karną. Prawo odmowy 
udzielenia informacji lub współdziałania w toku 
kontroli trwa po ustaniu małżeństwa lub 
rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

w tym do korespondencji przesyłanej pocztą 
elektroniczną. 
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą odmówić 
udzielenia informacji lub współdziałania w toku 
kontroli tylko wtedy, gdy naraziłoby to je lub ich 
małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz 
powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu, na 
odpowiedzialność karną. Prawo odmowy 
udzielenia informacji lub współdziałania w toku 
kontroli trwa po ustaniu małżeństwa lub 
rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 
3. Odpowiedzi na pytania udzielone przez osoby, 
o których mowa w ust. 1, nie mogą być 
wykorzystane na potrzeby nałożenia kary 
pieniężnej, o której mowa w art. 106a, na tę osobę 
lub jej małżonka, wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu. Zakaz ten trwa 
po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

w tym do korespondencji przesyłanej pocztą 
elektroniczną. 
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą odmówić 
udzielenia informacji lub współdziałania w toku 
kontroli tylko wtedy, gdy naraziłoby to 
kontrolowanego, je lub ich małżonka, wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej 
samej linii lub stopniu, jak również osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli, a także osobę pozostającą we 
wspólnym pożyciu, na odpowiedzialność karną lub 
odpowiedzialność wynikającą z ustawy. Prawo 
odmowy udzielenia informacji lub współdziałania w 
toku kontroli trwa po ustaniu małżeństwa lub 
rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 
3. Odpowiedzi na pytania udzielone przez osoby, 
o których mowa w ust. 1, nie mogą być 
wykorzystane na potrzeby nałożenia kary 
pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1, 2, 
3 oraz 4 i art. 106a, na kontrolowanego, tę osobę 
lub jej małżonka, wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę 
pozostającą we wspólnym pożyciu. Zakaz ten trwa 
po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Art. 108 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Projektowany art. 108 ust. 3 pkt 2 u.o.k.k. powoduje istotne zagrożenie dla gwarancji proceduralnych oraz praw jednostek. Wskazać należy, 

że art. 13 ust. 2 lit. d i e Dyrektywy ECN+ wymaga, aby organ antymonopolowy mógł stosować kary pieniężne, gdy umyślnie lub w wyniku 

zaniedbania: 
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„d) w odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w art. 8, przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw dostarczyły informacje nieprawdziwe, 

niepełne lub wprowadzające w błąd lub nie dostarczyły informacji w określonym terminie; 

e) przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw nie stawiły się na przesłuchaniu, o którym mowa w art. 9;”. 

Kary pieniężne są zatem wymagane wyłącznie wobec przedsiębiorców – stron postępowania. Nie jest natomiast zasadne rozszerzanie 

sankcji wobec ich przedstawicieli. Ponadto art. 108 ust. 3 pkt 3 traktowany literalnie stwarza niebezpieczeństwo obciążenia karą pieniężną 

nawet pełnomocnika procesowego strony postępowania za niestawiennictwo na rozprawie. 

Odnośnie do pkt 3a i 3b – propozycja usunięcia tych przepisów jest konsekwencją uwag do art. 50 (niezasadne rozszerzenie kręgu 

podmiotów zobowiązanych). 

Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że projektowane zmiany wskazują na zbieg i możliwość podwójnego karania (zob. art. 108 ust. 6), gdyby 

dana osoba była upoważniona przez kontrolowanego w toku kontroli, a jednocześnie miałaby w postępowaniu status świadka. Analogiczna 

kolizja jest dostrzegalna także w zakresie projektowanego art. 106 ust. 2 pkt 5-6. 

Postulowane zmiany 

ust. 3 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć 
karę pieniężną w wysokości, o której mowa w ust. 
1, na: 
1) osobę upoważnioną przez kontrolowanego lub 
przeszukiwanego, o której mowa w art. 105a ust. 
6, posiadacza lokalu mieszkalnego, 
pomieszczenia, nieruchomości lub środka 
transportu, o których mowa w art. 91 ust. 1, za: 
a) udzielenie w toku kontroli lub przeszukania 
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd 
informacji żądanych przez Prezesa Urzędu, 
b) uniemożliwianie lub utrudnianie rozpoczęcia 
lub przeprowadzenia kontroli na podstawie art. 
105a lub art. 105i, w tym niewykonywanie 
obowiązków, o których mowa w art. 105d ust. 1 
lub w art. 105e ust. 1, 

Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć 
karę pieniężną w wysokości, o której mowa w ust. 
1, na: 
1) osobę upoważnioną przez kontrolowanego lub 
przeszukiwanego, o której mowa w art. 105a ust. 
6, posiadacza lokalu mieszkalnego, 
pomieszczenia, nieruchomości lub środka 
transportu, o których mowa w art. 91 ust. 1, za: 
a) udzielenie w toku kontroli lub przeszukania 
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd 
informacji żądanych przez Prezesa Urzędu, 
b) uniemożliwianie lub utrudnianie rozpoczęcia 
lub przeprowadzenia kontroli na podstawie art. 
105a lub art. 105i, w tym niewykonywanie 
obowiązków, o których mowa w art. 105d ust. 1 
lub w art. 105e ust. 1, 

Powrót do obecnego brzmienia 
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c) uniemożliwianie lub utrudnianie rozpoczęcia lub 
przeprowadzenia przeszukania na podstawie art. 
91 lub art. 105n, w tym niewykonywanie 
obowiązków, o których mowa w art. 105d ust. 1 
lub w art. 105e ust. 1; 
2) osobę, o której mowa w art. 105a ust. 7, 
będącą pracownikiem kontrolowanego, za 
uniemożliwianie lub utrudnianie okazania 
dokumentów wymienionych w tym przepisie. 

c) uniemożliwianie lub utrudnianie rozpoczęcia lub 
przeprowadzenia przeszukania na podstawie art. 
91 lub art. 105n, w tym niewykonywanie 
obowiązków, o których mowa w art. 105d ust. 1 
lub w art. 105e ust. 1; 
2) osobę, o której mowa w art. 105a ust. 7, będącą 
pracownikiem kontrolowanego, za uniemożliwianie 
lub utrudnianie okazania dokumentów 
wymienionych w tym przepisie; 
3) osobę upoważnioną do stawienia się w imieniu 
przedsiębiorcy na rozprawie lub przesłuchaniu za 
nieuzasadnioną odmowę zeznań lub 
niestawiennictwo bez uzasadnionej przyczyny na 
wezwanie Prezesa Urzędu. 

 

ust. 3a i 3b 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak 3a. Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, 
nałożyć karę pieniężną w wysokości, o której 
mowa w ust. 1, na osobę fizyczną, która nie 
udzieliła - informacji żądanych przez Prezesa 
Urzędu na podstawie art. 50 bądź udzieliła 
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd 
informacji. 
3b. Nakładając karę, o której mowa w ust. 3a, 
Prezes UOKiK bierze pod uwagę warunki osobiste 
strony, na którą kara pieniężna jest nakładana. 

Rezygnacja z propozycji zmiany 
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Art. 70 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

1. Nowy Art. 70: prawo strony do sporządzenia notatek i kopii 

W proponowanym brzmieniu art. 70 u.o.k.k. brak jest obecnie odniesień do możliwości sporządzania notatek i kopii dokumentów, 

zawierających informacje i dowody mające charakter: 

a) oświadczenia  przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej występujących o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie 

oraz 

b) przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej przystępujących do procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. 

Problem ten w obowiązującej wersji u.o.k.k. regulowany jest w art. 70 ust. 4 i 5 (kopiowanie przez stronę za pisemną zgodą przedsiębiorcy 

lub osoby zarządzającej; sporządzenie notatek z zastrzeżeniem wykorzystania do obrony w postępowaniu dotyczącym danej sprawy).  

Ograniczenie możliwości wykorzystywania oświadczeń leniency i propozycji ugodowych do celów określonych w projektowanym art. 70 ust. 

1 i 2 u.o.k.k. jest zgodne z założeniami Dyrektywy ECN+. Dyrektywa ECN+ nie stoi również na przeszkodzie rozciągnięciu tej ochrony na 

oświadczenia z art. 89 ust. 8 u.o.k.k. 

Całkowite wykluczenie możliwości sporządzania kopii i notatek naruszałoby prawo stron do obrony. Trudno założyć, że obrona 

może być prowadzona efektywnie bez możliwości zachowania przez strony jakiejkolwiek dokumentacji zawartości akt postępowania w tym 

zakresie. Chodzi bowiem zwykle o bardzo obszerny materiał dowodowy.  

Postulujemy w związku z tym zachowanie z modyfikacjami obowiązujących obecnie ust. 4 i 5 u.o.k.k. (kopiowanie za zgodą strony, 

która je złożyła i obowiązek wykorzystania notatek w celach przewidzianych w art. 70 ust. 1 i 2 u.o.k.k.). 

Alternatywnie, proponujemy wskazanie wprost w Uzasadnieniu, że uprawnienia stron przewidziane w projektowanym art. 70 ust. 1 i 2 

u.o.k.k.  obejmują prawo do sporządzania notatek i kopii oświadczeń na zasadach przewidzianych w art. 73 i 74 k.p.a w zw. z art. 

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

OCHRONA INFORMACJI UZYSKANYCH W POSTĘPOWANIU PRZED PREZESEM 
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83 u.o.k.k. i z zastrzeżeniem możliwości ich wykorzystania jedynie do celów określonych w projektowanym art. 70 ust. 1 i 2 u.o.k.k. To 

drugie rozwiązanie pozwoliłoby na uniknięcie wątpliwości związanych z usunięciem z u.o.k.k. przepisów regulujących prawo do 

sporządzania kopii i notatek z wymienionych powyżej kategorii dokumentów. 

2. Nowy art. 70 ust. 1 i 2: rozszerzenie zakresu ochrony na dowody uzyskane w związku ze złożonymi oświadczeniami lub 

propozycjami 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że projektowana wersja art. 70 ust. 1 i 2 u.o.k.k. rozszerza przewidzianą w tym przepisie ochronę na 

dowody pozyskane w związku ze złożeniem oświadczeń leniency, propozycji ugodowych lub oświadczenia z art. 89 ust. 8 u.o.k.k. Ochrona 

założona w art. 31 ust. 4 Dyrektywy ECN+ ogranicza się wyłącznie do informacji uzyskanych z oświadczeń leniency i propozycji ugodowych.  

Zmiana zakresu ochrony w stosunku do ochrony przewidzianej w Dyrektywie ECN+ powinna zostać  omówiona w Uzasadnieniu, zgodnie 

z wymaganiami dobrej legislacji.  

Rozszerzenie tej ochrony na dowody nie jest spójne z zakresem ochrony przewidzianym w art. 18 ust. 1 i art. 29 Ustawy Odszkodowawczej. 

Stosowanie przepisu w rozszerzonej wersji może być również utrudnione w praktyce. Będzie ono wymagało jednoznacznego ustalenia, 

które dowody zostały uzyskane w związku ze złożeniem wspomnianych oświadczeń lub propozycji, gdzie określnie „w związku” jest bardzo 

szerokie i jednocześnie nieostre (inaczej niż np. dowody, załączone do tego rodzaju oświadczeń).  

3. Nowy art. 70 ust. 2 i 3: ograniczenia dotyczą informacji uzyskanych w wykonaniu prawa dostępu do akt 

Dla ścisłości proponujemy dodanie do art. 70 ust. 2 i 3 zastrzeżeń, że chodzi o informacje uzyskane w wykonaniu prawa strony do dostępu 

do akt postępowania. 

4. Nowy art. 70 ust. 3: zakończenie postępowania 

Nowy art. 70 ust. 3 u.o.k.k. powinien precyzować zakres czasowy ustanowionego w nim ograniczenia. Ograniczenie to powinno 

obowiązywać do czasu zakończenia przez Prezesa Urzędu postępowania wobec wszystkich jego stron. 

Należałoby ponadto doprecyzować rodzaj postępowania, do którego odnosi się przepis. Wydaje się, że przepis ten powinien obejmować 

postępowanie antymonopolowe, z uwagi na brak stron w postępowaniu wyjaśniającym i niemożność uzyskania chronionych informacji w 

wykonaniu prawa dostępu do akt.  

5. Nowy art. 70 ust. 4 i Rozporządzenie 2017/2394 
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Proponujemy wykluczenie możliwości przekazywania oświadczeń leniency na podstawie art. 11 Rozporządzenia 2017/2394 albo 

zastosowanie w tym zakresie zasad ustalonych dla przekazywania oświadczeń leniency  w oparciu o art. 12 Rozporządzenia 1/2003. 

Możliwość przekazywania informacji w oparciu o Rozporządzenie 2017/2394 przewidziana jest w art. 73 ust. 2 u.o.k.k. (istotny pod tym 

względem jest zwłaszcza art. 11 tego rozporządzenia). Nie można wykluczyć, że oświadczenia leniency lub informacje z nich pochodzące 

mogą mieć wartość dla ustalenia okoliczności istotnych z perspektywy celów Rozporządzenia 2017/2394. Rozdźwięk między poziomem 

ochrony przewidzianym w odniesieniu do wymiany informacji na podstawie art. 12 Rozporządzenia 1/2003 i Rozporządzenia 2017/2394 

nie byłby akceptowalny. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

1. Wszelkie informacje i dowody uzyskane przez 
Prezesa Urzędu w związku z zastosowaniem art. 
89a i art. 113a-113k, w tym informacje o 
wystąpieniu przedsiębiorcy lub osoby 
zarządzającej o odstąpienie od wymierzenia kary 
pieniężnej lub jej obniżenie oraz informacje 
uzyskane w procedurze dobrowolnego poddania 
się karze pieniężnej, nie podlegają udostępnieniu, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Prezes Urzędu udostępnia stronom informacje i 
dowody, o których mowa w ust. 1, przed wydaniem 
decyzji. 
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy 
przedsiębiorca lub osoba zarządzająca 
występujący o odstąpienie od wymierzenia kary 
pieniężnej lub jej obniżenie lub przedsiębiorca lub 
osoba zarządzająca przystępujący do procedury w 
sprawie dobrowolnego poddania się karze 
pieniężnej wyrażą pisemną zgodę na 
udostępnienie informacji i dowodów, o których 
mowa w ust. 1. 
4. Dokumenty zawierające informacje i dowody 
mające charakter oświadczenia przedsiębiorcy lub 
osoby zarządzającej występujących o odstąpienie 
od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie 

1. Oświadczenia w ramach programu łagodzenia 
kar, oświadczenia przedsiębiorcy lub osoby 
zarządzającej występującej z wnioskiem o 
odstąpienie lub obniżenie kary pieniężnej, 
propozycje ugodowe lub oświadczenie strony, o 
którym mowa wart. 89a ust. 8 udostępnia się 
wyłącznie stronie do celów wykonywania przez nią 
prawa do obrony. 
2. Wykorzystanie przez stronę informacji 
pochodzących z oświadczeń w ramach programu 
łagodzenia kar, oświadczeń przedsiębiorcy lub 
osoby zarządzającej występującej z wnioskiem o 
odstąpienie lub obniżenie kary pieniężnej, 
propozycji ugodowych lub oświadczenia strony, o 
którym mowa wart. 89a ust. 8 oraz dowodów 
uzyskanych w związku ze złożeniem tych 
oświadczeń lub propozycji jest możliwe jedynie, 
gdy jest to konieczne do wykonywania jej prawa do 
obrony w postępowaniu przed sądem: 
1) w ramach sądowej kontroli decyzji Prezesa 
Urzędu wydanej w danej sprawie lub 
2) w sprawie dotyczącej rozdzielenia pomiędzy 
przedsiębiorców kary nałożonej na nich solidarnie 
przez Prezesa Urzędu. 

1. Oświadczenia w ramach programu łagodzenia 
kar, oświadczenia przedsiębiorcy lub osoby 
zarządzającej występującej z wnioskiem o 
odstąpienie lub obniżenie kary pieniężnej, 
propozycje ugodowe lub oświadczenie strony, o 
którym mowa wart. 89a ust. 8 udostępnia się 
wyłącznie stronie do celów wykonywania przez nią 
prawa do obrony. 
2. Wykorzystanie przez stronę uzyskanych w 
wykonaniu prawa strony do dostępu do akt 
postępowania informacji pochodzących z 
oświadczeń w ramach programu łagodzenia kar, 
oświadczeń przedsiębiorcy lub osoby 
zarządzającej występującej z wnioskiem o 
odstąpienie lub obniżenie kary pieniężnej, 
propozycji ugodowych lub oświadczenia strony, o 
którym mowa wart. 89a ust. 8 oraz dowodów 
uzyskanych w związku ze złożeniem tych 
oświadczeń lub propozycji jest możliwe jedynie, 
gdy jest to konieczne do wykonywania jej prawa do 
obrony w postępowaniu przed sądem: 
1) w ramach sądowej kontroli decyzji Prezesa 
Urzędu wydanej w danej sprawie lub 
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oraz przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej 
przystępujących do procedury dobrowolnego 
poddania się karze pieniężnej mogą być 
kopiowane przez stronę wyłącznie, gdy 
przedsiębiorca lub osoba zarządzająca wyrażą na 
to pisemną zgodę. 
5. Z informacji i dowodów, o których mowa w ust. 
4, mogą być sporządzane odręczne notatki o ile 
strona je sporządzająca zobowiąże się do 
wykorzystania uzyskanych w ten sposób informacji 
wyłącznie na potrzeby postępowania toczącego 
się przed Prezesem Urzędu lub postępowania 
przed sądem prowadzonego w wyniku wniesienia 
środka odwoławczego w sprawie. 
6. Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1, 
nie podlegają udostępnieniu w trybie przepisów 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej. 

3. Do czasu zakończenia przez Prezesa Urzędu 
postępowania nie mogą być wykorzystywane 
przez stronę w postępowaniu przed sądami: 
1) informacje przygotowane specjalnie na potrzeby 
postępowania prowadzonego przez Prezesa 
Urzędu; 
2) informacje przygotowane przez Prezesa Urzędu 
i przesłane stronom w trakcie prowadzonego przez 
ten organ postępowania; oraz 
3) wycofane propozycje ugodowe. 
4. Przekazanie oświadczeń w ramach programu 
łagodzenia kar, oświadczeń przedsiębiorcy lub 
osoby zarządzającej występującej z wnioskiem o 
odstąpienie lub obniżenie kary pieniężnej organowi 
ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej na podstawie art. 12 rozporządzenia 
nr 1/2003/WE jest możliwe: 
1) za zgodą wnioskodawcy; lub 
2) gdy organ ochrony konkurencji państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej otrzymujący 
oświadczenie w ramach programu łagodzenia kar 
otrzymał także wniosek o odstąpienie od 
wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w 
związku z tym samym naruszeniem i od tego 
samego wnioskodawcy, co organ ochrony 
konkurencji państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej przekazujący oświadczenie w ramach 
programu łagodzenia kar, pod warunkiem że w 
chwili przekazywania oświadczenia w ramach 
programu łagodzenia kar wnioskodawca nie ma 
możliwości wycofania informacji przekazanej 
krajowemu organowi ochrony konkurencji 
otrzymującemu oświadczenie w ramach programu 
łagodzenia kar. 

2) w sprawie dotyczącej rozdzielenia pomiędzy 
przedsiębiorców kary nałożonej na nich solidarnie 
przez Prezesa Urzędu. 
3. Do czasu zakończenia przez Prezesa Urzędu 
postępowania antymonopolowego wobec 
wszystkich jego stron, postępowania nie mogą być 
wykorzystywane przez stronę w postępowaniu 
przed sądami strony nie mogą wykorzystywać w 
postępowaniu przed sądem, uzyskanych w 
wykonaniu prawa dostępu do akt postępowania 
prowadzonego przez Prezesa Urzędu: 
1) informacjei przygotowaneych specjalnie na 
potrzeby postępowania prowadzonego przez 
Prezesa Urzędu; 
2) informacjei przygotowaneych przez Prezesa 
Urzędu i przesłaneych stronom w trakcie 
prowadzonego przez ten organ postępowania; 
oraz 
3) wycofaneych propozycjei ugodoweych. 
4. Przekazanie oświadczeń w ramach programu 
łagodzenia kar, oświadczeń przedsiębiorcy lub 
osoby zarządzającej występującej z wnioskiem o 
odstąpienie lub obniżenie kary pieniężnej organowi 
ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej na podstawie art. 12 rozporządzenia 
nr 1/2003/WE jest możliwe: 
1) za zgodą wnioskodawcy; lub 
2) gdy organ ochrony konkurencji państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej otrzymujący 
oświadczenie w ramach programu łagodzenia kar 
otrzymał także wniosek o odstąpienie od 
wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w 
związku z tym samym naruszeniem i od tego 
samego wnioskodawcy, co organ ochrony 
konkurencji państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej przekazujący oświadczenie w ramach 
programu łagodzenia kar, pod warunkiem że w 
chwili przekazywania oświadczenia w ramach 
programu łagodzenia kar wnioskodawca nie ma 
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możliwości wycofania informacji przekazanej 
krajowemu organowi ochrony konkurencji 
otrzymującemu oświadczenie w ramach programu 
łagodzenia kar. 

 

Art. 73 [Pkt 22 Projektu: zmiana redakcyjna] 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Pkt 22.a) Projektu niewłaściwie odsyła do art. 73 ust. 1 u.o.k.k., podczas gdy powinien odsyłać do art. 73 ust. 2 u.o.k.k.  

Postulowana zmiana 

Brzmienie Projektu Propozycja SPK 

22) w art. 73: 
a) w ust. 1 uchyla się pkt 7, 

22) w art. 73: 
a) w ust. 12 uchyla się pkt 7, 

 

Art. 73 ust. 2 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Postulujemy ograniczenie możliwości wykorzystywania informacji z oświadczeń leniency na potrzeby prowadzenia innych postępowań, w 

szczególności postępowań karnych i karnoskargowych (pkt 1) oraz postępowań innych organów (pkt 5). 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

Przepis ust. 1 nie dotyczy: 
1) postępowania karnego prowadzonego w trybie 
publicznoskargowym lub postępowania karno-
skarbowego; 
2) innych postępowań prowadzonych przez 
Prezesa Urzędu; 
3) wymiany informacji z Komisją Europejską i 
organami ochrony konkurencji państw 
członkowskich Unii Europejskiej na podstawie 
rozporządzenia nr 1/2003/WE; 
4) wymiany informacji z Komisją Europejską i 
właściwymi organami państw członkowskich Unii 

Przepis ust. 1 nie dotyczy: 
1) postępowania karnego prowadzonego w trybie 
publicznoskargowym lub postępowania karno-
skarbowego; 
2) innych postępowań prowadzonych przez 
Prezesa Urzędu; 
3) wymiany informacji z Komisją Europejską i 
organami ochrony konkurencji państw 
członkowskich Unii Europejskiej na podstawie 
rozporządzenia nr 1/2003/WE; 
4) wymiany informacji z Komisją Europejską i 
właściwymi organami państw członkowskich Unii 

Przepis ust. 1 nie dotyczy: 
1) postępowania karnego prowadzonego w trybie 
publicznoskargowym lub postępowania karno-
skarbowego, z wyłączeniem informacji 
pochodzących z oświadczeń składanych w ramach 
programu łagodzenia kar, oświadczeń 
przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej 
występujących z wnioskiem o odstąpienie lub 
obniżenie kary pieniężnej; 
2) innych postępowań prowadzonych przez 
Prezesa Urzędu; 
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Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 
2017/2394; 
5) przekazywania właściwym organom informacji, 
które mogą wskazywać na naruszenie odrębnych 
przepisów; 
6) postępowania cywilnego o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji 
w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o 
roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej 
przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 
1132) - w zakresie, w jakim przepisy wymienionej 
ustawy zezwalają na wykorzystanie informacji, o 
których mowa w ust. 1; 
7) przekazywania informacji Przewodniczącemu 
Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 
17ca ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o 
nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 
r. poz. 180, 284, 568 i 695). 

Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 
2017/2394; 
5) przekazywania właściwym organom informacji, 
które mogą wskazywać na naruszenie odrębnych 
przepisów; 
6) postępowania cywilnego o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji 
w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o 
roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej 
przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 
1132) - w zakresie, w jakim przepisy wymienionej 
ustawy zezwalają na wykorzystanie informacji, o 
których mowa w ust. 1; 
7) przekazywania informacji Przewodniczącemu 
Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 
17ca ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o 
nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 
r. poz. 180, 284, 568 i 695). 

3) wymiany informacji z Komisją Europejską i 
organami ochrony konkurencji państw 
członkowskich Unii Europejskiej na podstawie 
rozporządzenia nr 1/2003/WE; 
4) wymiany informacji z Komisją Europejską i 
właściwymi organami państw członkowskich Unii 
Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 
2017/2394; 
5) przekazywania właściwym organom informacji, 
które mogą wskazywać na naruszenie odrębnych 
przepisów, z wyłączeniem informacji 
pochodzących z oświadczeń składanych w ramach 
programu łagodzenia kar, oświadczeń 
przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej 
występujących z wnioskiem o odstąpienie lub 
obniżenie kary pieniężnej; 
6) postępowania cywilnego o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji 
w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o 
roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej 
przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 
1132) - w zakresie, w jakim przepisy wymienionej 
ustawy zezwalają na wykorzystanie informacji, o 
których mowa w ust. 1; 
7) przekazywania informacji Przewodniczącemu 
Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 
17ca ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o 
nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 
r. poz. 180, 284, 568 i 695). 

 

Art. 108 ust. 5 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Kara 20 tys. zł za niewłaściwe wykorzystanie informacji pochodzących z kategorii dokumentów określonych w nowym art. 70 ust. 2 u.o.k.k. 

jest zbyt niska aby spełniać funkcje prewencyjne i odstraszające. Proponujemy podwyższenie tej kwoty co najmniej do kwoty określonej w 

art. 108 ust. 1 u.o.k.k. (do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia).  
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Zwracamy uwagę, że kara w wysokości określonej w art. 108 ust. 1 u.o.k.k. jest przewidziana dla osób fizycznych. Nie jest zrozumiałe, 

dlaczego kara w podobnej wysokości nie może być nakładana na przedsiębiorcę (najczęściej osoby prawne) działającego niezgodnie z 

wyraźnym obowiązkiem ustawowym.  

Ponadto, możliwość nałożenia kary powinna dotyczyć oddzielnie każdego przypadku wykorzystania tych informacji sprzecznie z nowym 

art. 70 ust. 2 u.o.k.k.  

Dla pełnej skuteczności ochrony informacji pochodzących z dokumentów określonych w nowym art. 70 ust. 2 u.o.k.k. pożądane jest również 

ustanowienie zabezpieczeń podobnych do rozwiązań przewidzianych w art. 28 ust. 1 pkt 3 i art. 29 Ustawy Odszkodowawczej. Postulat 

dotyczy ustanowienia tego rodzaju zabezpieczeń w stosunku do wszystkich postępowań sądowych. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć 
karę pieniężną w wysokości do 20 000 zł na 
każdego, kto skopiował dokumenty, o których 
mowa w art. 70 ust. 4, bez pisemnej zgody 
przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej 
wymienionych w tym przepisie lub wykorzystał 
informacje uzyskane dzięki dostępowi do tych 
dokumentów w innym celu, niż na potrzeby 
prowadzonego postępowania lub postępowania 
przed sądem prowadzonego w wyniku wniesienia 
środka odwoławczego w tej sprawie, z wyjątkiem 
wykorzystania tych informacji na potrzeby 
postępowania karnego lub karno-skarbowego. 

Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć 
karę pieniężną w wysokości do 20 000 zł na 
każdego kto skopiował dokumenty, o których 
mowa w art. 70 ust. 4, bez pisemnej zgody 
przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej 
wymienionych w tym przepisie lub wykorzystał 
informacje uzyskane dzięki dostępowi do tych 
dokumentów w innym celu, niż na potrzeby 
prowadzonego postępowania lub postępowania 
przed sądem prowadzonego w wyniku wniesienia 
środka odwoławczego w tej sprawie, z wyjątkiem 
wykorzystania tych informacji na potrzeby 
postępowania karnego lub karno-skarbowego 
wykorzystał informacje z oświadczeń w ramach 
programu łagodzenia kar, oświadczeń 
przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej 
występującej z wnioskiem o odstąpienie lub 
obniżenie kary pieniężnej, propozycji ugodowych 
lub oświadczenia strony, o którym mowa w art. 89a 
ust. 8 w innym celu niż określony w art. 70 ust. 2. 

Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć 
karę pieniężną w wysokości, o której mowa w ust. 
1 do 20 000 zł na każdego kto skopiował 
dokumenty, o których mowa w art. 70 ust. 4, bez 
pisemnej zgody przedsiębiorcy lub osoby 
zarządzającej wymienionych w tym przepisie lub 
wykorzystał informacje uzyskane dzięki dostępowi 
do tych dokumentów w innym celu, niż na potrzeby 
prowadzonego postępowania lub postępowania 
przed sądem prowadzonego w wyniku wniesienia 
środka odwoławczego w tej sprawie, z wyjątkiem 
wykorzystania tych informacji na potrzeby 
postępowania karnego lub karno-skarbowego 
wykorzystał informacje z oświadczeń w ramach 
programu łagodzenia kar, oświadczeń 
przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej 
występującej z wnioskiem o odstąpienie lub 
obniżenie kary pieniężnej, propozycji ugodowych 
lub oświadczenia strony, o którym mowa w art. 89a 
ust. 8 w innym celu niż określony w art. 70 ust. 2, 
oddzielnie za każdy przypadek wykorzystania tych 
informacji niezgodnie z art. 70 ust. 2. 
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Art. 105nc 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Postulujemy rozszerzenie proponowanej w Projekcie regulacji dot. zasady ochrony poufności komunikacji pomiędzy prawnikiem a klientem 

(„LPP”), tj. objęcie ochroną każdej korespondencji między każdym wykwalifikowanym prawnikiem i jego klientem we wszystkich stadiach 

postępowania. 

Zaproponowana regulacja odzwierciedla zasady LPP wypracowane przez TSUE. Zakres unijnej ochrony jest jednak węższy niż ten 

wywodzący się z art. 6 EKPC i orzecznictwa ETPC. Na gruncie prawa krajowego powinna być zagwarantowane strasburskie standardy 

ochrony LPP. 

Proponujemy w związku z tym usunięcie odwołania do „niezależności” prawnika od przedsiębiorcy w celu uniknięcia wątpliwości czy 

ochronie podlega komunikacja z prawnikiem wewnętrznym, np. zatrudnionym na umowę o pracę radcą prawnym przedsiębiorcy.  

Ochroną powinna być bowiem objęta korespondencja z wykwalifikowanym prawnikiem bez względu na to czy jest to prawnik „zewnętrzny” 

czy „wewnętrzny” (in-house lawyer). Adwokaci / radcowie prawni, czy to pracujący w kancelariach, czy też w spółkach, podlegają tym 

samym zasadom etyki zawodowej i stanowią zawody zaufania publicznego.  

Podobnie należałoby poza prawnikami z UE objąć ochroną również wykwalifikowanych prawników z niektórych innych jurysdykcji, w których 

wykonywanie tego zawodu również podlega stosownym zasadom etyki zawodowej obejmujących w szczególności zachowanie uczciwości 

zawodowej i niezależności wobec klienta. Lista takich jurysdykcji mogłaby być stworzona np. na podstawie listy państw-członków OECD. 

Pozwoliłoby to na objęcie ochroną komunikacji z wykwalifikowanym prawnikiem np. z Wielkiej Brytanii. 

Ponadto proponujemy doprecyzowanie, że zasada LPP obejmuje także (w ślad za prawem unijnym) wewnętrzną dokumentację, tj.: 

− wewnętrzne dokumenty przedsiębiorcy, ograniczające się do zrelacjonowania tekstu korespondencji albo treści komunikacji ustnej 

z prawnikiem, zawierającej poradę prawną; lub 

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

KONTROLA, POMOC POLICJI I LPP (LEGAL PROFESSIONAL PRIVILEGE) 
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− dokumenty przygotowane u przedsiębiorcy, które nie zostały wymienione z prawnikiem albo nie powstały w celu ich fizycznego wysłania 

prawnikowi, które zostały sporządzone wyłącznie w celu uzyskania porady prawnej, w toku realizacji prawa do obrony.  

W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że mogłoby dojść do ograniczenia ochrony wynikającej z zasady LPP tylko do dokumentów 

wymienianych bezpośrednio na linii prawnik-klient, a taka interpretacja byłaby bardzo niekorzystna dla przedsiębiorców i sprzeczna 

z unijnymi regulacjami odnoszącymi się do zasady LPP (sprawa Hilti T-30/89 i Akzo T-125/03). 

Postulujemy aby ochroną była objęta każda korespondencja z wykwalifikowanym prawnikiem np. dot. innych postępowań czy powstała w 

zw. z programami zgodności przestrzegania prawa konkurencji (programami compliance) itd. Niezasadne jest ograniczenie ochrony do 

korespondencji „powstałej w celu realizacji prawa przeszukiwanego do uzyskania ochrony prawnej w związku z przedmiotem postepowania 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu, w ramach którego przeprowadzane jest przeszukanie”.  

Rezygnacja z zawężenia zakresu ochrony komunikacji z prawnikiem pozwoli również na ograniczenie sporów odnośnie tego czy dana 

porada prawna ma związek z przedmiotem postępowania, czy nie. Należy mieć na uwadze, że większość komunikacji, która powinna 

korzystać z ochrony, powstaje przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania i jej zakres może nie pokrywać się 1:1 z zakresem 

postępowania określonym w postanowieniu o wszczęciu postępowania. Natomiast nawet gdy komunikacja powstaje przed wszczęciem 

przez Prezesa Urzędu postępowania w sprawie, to ma ona przecież związek i powstała w celu wykonywania prawa do obrony interesu 

prawnego przedsiębiorcy w toku ewentualnego, potencjalnego postępowania w sprawie będącej przedmiotem tej komunikacji. A zatem taka 

komunikacja powinna korzystać z ochrony w oparciu o zasadę LPP. 

Jakkolwiek zgadzamy się z koniecznością umożliwienia Prezesowi Urzędu pobieżnej weryfikacji czy dany dokument faktycznie stanowi 

chronioną korespondencję z prawnikiem, w celu zapewnienia rzeczywistej gwarancji przestrzegania zasady LPP postulujemy, aby osoba, 

która dokonuje w imieniu Prezesa Urzędu takiej weryfikacji była wyłączona z udziału w dalszym postępowaniu merytorycznym w sprawie. 

Taka regulacja pozwoli zapewnić, że informacje uzyskane podczas weryfikacji nie będą miały wpływu na dalszy tok sprawy.  

Ochrona LPP powinna obowiązywać w całym postępowaniu, we wszystkich jego stadiach, a nie wyłącznie w czasie przeszukania. 

Szczególnie ważne jest zagwarantowanie ochrony tajemnicy ochrony komunikacji z prawnikiem również podczas kontroli oraz w zw. z 

wezwaniem Prezesa Urzędu do przekazania informacji i dokumentów. 
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Zasada LPP będąca istotnym elementem prawa do obrony, powinna być zagwarantowana w toku całego postępowania przed organami 

ochrony konkurencji (sprawy połączone 46/87 i 227/88 Hoechst, pkt 15-16), a w szczególności w kontekście dwóch pozostałych najdalej 

idących uprawnień dochodzeniowych Prezesa Urzędu, tj. kontroli oraz żądań przekazania informacji i dokumentów.  

Nie ma bowiem powodów, aby zasada LPP nie znajdowała zastosowania również w czasie kontroli (tak samo jak znajduje zastosowanie w 

toku inspekcji Komisji). Kontrolujący w toku kontroli mogą przecież zażądać udostępnienia przez kontrolowanego przedsiębiorcę 

dokumentów, plików lub segregatorów, które zawierają w sobie przykładowo memoranda lub opinie prawne sporządzone przez prawnika 

w celu realizacji prawa przedsiębiorcy do obrony związane z przedmiotowym postępowaniem. Zatem również w takim przypadku 

przedsiębiorcy powinna przysługiwać ochrona wynikająca z zasady LPP. 

Podobnie zasada LPP powinna znajdować zastosowanie w przypadku instytucji wezwania w trybie art. 50 ustawy. Można sobie przecież 

wyobrazić sytuację, w której Prezes Urzędu wzywa przedsiębiorcę w trybie art. 50 ustawy do przedstawienia dokumentów, pośród których 

znajduje się dokument objęty ochroną wynikającą z zasady LPP. Dlatego też u.o.k.k. (w części regulującej zasadę LPP) powinna odsyłać 

do odpowiedniego stosowania zasady LPP w przypadku wezwań w trybie art. 50 ustawy. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak 1. Jeżeli w toku przeszukania przeszukiwany lub 
osoba przez niego upoważniona oświadczy, że 
znalezione w toku przeszukania pisma lub 
dokumenty, w tym również zawarte na 
informatycznych nośnikach danych, urządzeniach 
lub systemach informatycznych, o których mowa w 
art. 105b ust. 1 pkt 2, zawierają pisemną 
komunikację między przeszukiwanym a 
niezależnym od przeszukiwanego adwokatem, 
radcą prawnym, prawnikiem z Unii Europejskiej w 
rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 
r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych 
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 823) lub osobą o której mowa w 
art. 2a tej ustawy, powstałą w celu realizacji prawa 
przeszukiwanego do uzyskania ochrony prawnej w 

1. Jeżeli w toku przeszukania przeszukiwany lub 
osoba przez niego upoważniona oświadczy, że 
znalezione w toku przeszukania pisma lub 
dokumenty, w tym również zawarte na 
informatycznych nośnikach danych, urządzeniach 
lub systemach informatycznych, o których mowa w 
art. 105b ust. 1 pkt 2, zawierają pisemną 
komunikację między przeszukiwanym a 
niezależnym od przeszukiwanego adwokatem, 
radcą prawnym, prawnikiem z Unii Europejskiej w 
rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 
r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych 
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 823), lub osobą o której mowa w 
art. 2a tej ustawy lub wykwalifikowanym 
prawnikiem wykonującym zawód w którymkolwiek 
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związku z przedmiotem postępowania 
prowadzonego przez Prezesa Urzędu w ramach 
którego przeprowadzane jest przeszukanie, 
przeszukujący pozostawia te pisma lub dokumenty 
w miejscu przeszukania. 
2. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym 
mowa w ust. 1, przeszukujący może zapoznać się 
pobieżnie z pismem lub dokumentem, w sposób 
pozwalający na ustalenie autora, adresata, tytułu 
oraz przedmiotu pisma lub dokumentu oraz daty 
jego sporządzenia. Przeszukujący jest uprawniony 
do zażądania od przeszukiwanego lub osoby przez 
niego upoważnionej dodatkowych ustnych 
wyjaśnień w przedmiocie złożonego oświadczenia 
oraz przygotowania wersji pisma lub dokumentu, 
niezawierającej informacji objętych ochroną 
zgodnie z ust. 1, jeżeli jest możliwe. 
3. Jeżeli oświadczenie przeszukiwanego lub osoby 
przez niego upoważnionej, o którym mowa w ust. 
1 budzi wątpliwości, przeszukujący niezwłocznie 
po zakończeniu przeszukania przekazuje pismo 
lub dokument, którego wątpliwość dotyczy sądowi 
ochrony konkurencji i konsumentów, w sposób 
zapewniający ich należyte zabezpieczenie przed 
ujawnieniem ich treści. 
4. Na przeszukiwanym spoczywa ciężar dowodu, 
że pismo lub dokument zawiera pisemną 
komunikację spełniającą przesłanki z ust. 1. 
5. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów po 
zapoznaniu się z pismami lub dokumentami, o 
których mowa w ust. 3, wydaje w terminie miesiąca 
od ich przekazania postanowienie o ich zwrocie 
przeszukiwanemu w całości lub w części, jeżeli 
zawierają one pisemną komunikację, o której 
mowa w ust. 1, lub wydaje postanowienie o ich 
zwrocie w całości lub w części dla potrzeb 
postępowania Prezesowi Urzędu. Na 
postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 

z państw członkowskich Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), jak również 
dokumenty przygotowane przez przedsiębiorcę w 
celu uzyskania porady prawnej lub jej 
zrelacjonowania, powstałą w celu realizacji prawa 
przeszukiwanego do uzyskania ochrony prawnej w 
związku z przedmiotem postępowania 
prowadzonego przez Prezesa Urzędu w ramach 
którego przeprowadzane jest przeszukanie, 
przeszukujący pozostawia te pisma lub dokumenty 
w miejscu przeszukania. 
2. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym 
mowa w ust. 1, przeszukujący może zapoznać się 
pobieżnie z pismem lub dokumentem, w sposób 
pozwalający na ustalenie autora, adresata, tytułu 
oraz przedmiotu pisma lub dokumentu oraz daty 
jego sporządzenia. Przeszukujący jest uprawniony 
do zażądania od przeszukiwanego lub osoby przez 
niego upoważnionej dodatkowych ustnych 
wyjaśnień w przedmiocie złożonego oświadczenia 
oraz przygotowania wersji pisma lub dokumentu, 
niezawierającej informacji objętych ochroną 
zgodnie z ust. 1, jeżeli jest możliwe. Osoba 
reprezentująca przeszukującego w toku tej 
czynności podlega wyłączeniu z udziału w dalszym 
postępowaniu w sprawie. 
3. Jeżeli oświadczenie przeszukiwanego lub osoby 
przez niego upoważnionej, o którym mowa w ust. 
1 budzi wątpliwości, przeszukujący niezwłocznie 
po zakończeniu przeszukania przekazuje pismo 
lub dokument, którego wątpliwość dotyczy sądowi 
ochrony konkurencji i konsumentów, w sposób 
zapewniający ich należyte zabezpieczenie przed 
ujawnieniem ich treści. 
4. Na przeszukiwanym spoczywa ciężar dowodu, 
że pismo lub dokument zawiera pisemną 
komunikację spełniającą przesłanki z ust. 1. 
5. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów po 
zapoznaniu się z pismami lub dokumentami, o 
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Postanowienie podlega wykonaniu z chwilą 
uprawomocnienia. 

których mowa w ust. 3, wydaje w terminie miesiąca 
od ich przekazania postanowienie o ich zwrocie 
przeszukiwanemu w całości lub w części, jeżeli 
zawierają one pisemną komunikację, o której 
mowa w ust. 1, lub wydaje postanowienie o ich 
zwrocie w całości lub w części dla potrzeb 
postępowania Prezesowi Urzędu. Na 
postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 
Postanowienie podlega wykonaniu z chwilą 
uprawomocnienia. 
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio 
również w toku kontroli prowadzonej na podstawie 
art. 106a ustawy i w razie wezwania do 
przedstawienia informacji na podstawie art. 50 
ustawy. 

 

Art. 105q 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Postulujemy zachowanie odwołania do przepisów k.p.k. w zakresie w jakim odwołanie funkcjonuje obecnie. Dodatkowo proponujemy 

zastrzeżenie, że zakres odwołania dotyczy spraw nieuregulowanych w u.o.k.k.  

Wyłączone będą zatem jedynie przepisy k.p.k. dotyczące stricte tajemnicy obrończej z uwagi na wprowadzaną kompleksową regulację LPP w 

u.o.k.k.  

Do przeszukań prowadzonych na podstawie u.o.k.k. nadal miałyby natomiast odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące: 

• ochrony tajemnicy zawodowej i służbowej (art. 180 k.p.k.),  

• obowiązku zawiadomienia osoby przeszukiwanej o celu przeszukania (art. 224 § 1 k.p.k.),  

• zasad postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne lub wiadomościami objętymi tajemnicą zawodową lub inne 

tajemnice prawnie chronione (art. 225 i 226 k.p.k.) i  

• odpowiednie stosowanie tych zasad do przeszukania urządzeń zawierających dane informatyczne (art. 236a k.p.k.). 
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Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

Do przeszukania, o którym mowa w art. 105n, 
stosuje się odpowiednio przepisy: 
1) art. 105a ust. 2 i 4-7, art. 105b, art. 105d-105h, 
art. 105j i art. 105k; 
2) art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 52 zdanie pierwsze 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców - w zakresie nieuregulowanym w 
niniejszym rozdziale; 
3) art. 180, art. 224 § 1, art. 225 i art. 226 oraz art. 
236a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
postępowania karnego; sądem właściwym na 
potrzeby stosowania tych przepisów jest sąd 
ochrony konkurencji i konsumentów. 

Do przeszukania, o którym mowa w art. 105n, 
stosuje się odpowiednio przepisy: 
1) art. 105a ust. 2 i 4-7, art. 105b, art. 105d-105h, 
art. 105j i art. 105k; 
2) art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 52 zdanie pierwsze 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców - w zakresie nieuregulowanym w 
niniejszym rozdziale; 
3) art. 180, art. 224 § 1, art. 225 i art. 226 oraz art. 
236a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
postępowania karnego; sądem właściwym na 
potrzeby stosowania tych przepisów jest sąd 
ochrony konkurencji i konsumentów. 

Do przeszukania, o którym mowa w art. 105n, 
stosuje się odpowiednio przepisy: 
1) art. 105a ust. 2 i 4-7, art. 105b, art. 105d-105h, 
art. 105j i art. 105k; 
2) art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 52 zdanie pierwsze 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców - w zakresie nieuregulowanym w 
niniejszym rozdziale; 
3) art. 180, art. 224 § 1, art. 225 i art. 226 oraz art. 
236a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
postępowania karnego; sądem właściwym na 
potrzeby stosowania tych przepisów jest sąd 
ochrony konkurencji i konsumentów. 
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Art. 93 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Postuluje się rezygnację z wprowadzenia do ustawy art. 93 ust.1a. Aktualnie obowiązujące rozwiązanie pozwala Prezesowi Urzędu na 

wszczęcie postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w terminie 5 lat od końca roku, w którym zaprzestano ich 

stosowania (co efektywnie może oznaczać nawet blisko 6 lat na wszczęcie postępowania, jeżeli praktyka została zaniechana na początku 

roku kalendarzowego). Rozwiązanie to funkcjonuje w ustawie od 2015 roku, kiedy to znacznie wydłużono obowiązujący uprzednio roczny 

termin przedawnienia, co w zupełności zaadresowało postulat Prezesa Urzędu dotyczący zapewnienia odpowiedniego czasu na wykrycie 

praktyki ograniczającej konkurencję i wszczęcie postępowania w sprawie. 

Jednocześnie, na gruncie aktualnie obowiązującego art. 93, aby przerwać bieg terminu przedawnienia, Prezes Urzędu jest zobowiązany 

do wszczęcia postępowania skierowanego przeciwko określonemu przedsiębiorcy, którego podejrzewa o stosowanie praktyk 

ograniczających konkurencję. Rozwiązanie to zapewnia przedsiębiorcy prawo do obrony, ponieważ zostaje on zawiadomiony przez Prezesa 

Urzędu o wszczęciu przeciwko niemu postępowania. 

Zmiana związana z wprowadzeniem zaproponowanego art. 93 ust.1a. powodowałaby w praktyce, że możliwe byłoby przedłużanie terminu 

przedawnienia bez żadnego ograniczenia. Termin ten byłby wydłużany przez podjęcie przez Prezesa Urzędu „każdej czynności 

dochodzeniowej”, co jest pojęciem nieokreślonym. „Każda czynność dochodzeniowa” mogłaby być czynnością gabinetową, a więc 

przedsiębiorca podejrzewany o stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję mógłby nie być informowany o czynnościach prowadzonych 

przeciwko niemu przez Prezesa Urzędu, pomimo upływu pięciu lat od końca roku, w którym zaprzestano stosowania domniemanej praktyki 

ograniczającej konkurencję. Takie rozwiązanie pozbawia przedsiębiorcę prawa do obrony i nie zapewnia pewności obrotu (istnieje ryzyko, 

że Prezes Urzędu wszcząłby postępowanie antymonopolowe wiele lat po upływie 5 lat od końca roku, w którym zaprzestano stosowania 

praktyki; takie rozwiązanie jest nieproporcjonalne). 

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

TERMINY PRZEDAWNIEŃ 
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Jako alternatywne można zaproponować rozwiązanie, zgodnie z którym przerwanie terminu przedawnienia może być spowodowane jedynie 

przez określone czynności, a nie „każdą czynność dochodzeniową”, którą mogłaby być również czynność gabinetowa nieujawniana 

przedsiębiorcom podejrzewanym o stosowanie praktyk ograniczających konkurencję. 

Ponadto powyższa propozycja zakłada, że przerwanie terminu przedawnienia może nastąpić jedynie w stosunku do przedsiębiorców, 

przeciwko którym Prezes Urzędu podejmie określone czynności dochodzeniowe oraz tych, których zawiadomi o podjęciu tego rodzaju 

czynności w sprawie. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie ryzyka, że przedsiębiorca dowie się o postępowaniu prowadzonym przeciwko 

niemu dopiero po upływie znacznego czasu od upływu 5 lat od końca roku, w którym zaniechano stosowania domniemanej praktyki 

ograniczającej konkurencję. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

1. Nie wszczyna się postępowania w sprawie 
praktyk ograniczających konkurencję, jeżeli od 
końca roku, w którym zaprzestano ich 
stosowania, upłynęło 5 lat. 
2. Nie wszczyna się postępowania w sprawie 
praktyk ograniczających konkurencję wobec 
osoby zarządzającej, jeżeli od końca roku, w 
którym zaprzestała zachowania określonego w 
art. 6a, upłynęło 5 lat. 

1. Nie wszczyna się postępowania w sprawie 
praktyk ograniczających konkurencję, jeżeli od 
końca roku, w którym zaprzestano ich 
stosowania, upłynęło 5 lat. 
1a. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, 
przerywa każda czynność dochodzeniowa podjęta 
przez Prezesa Urzędu w sprawie danej praktyki 
ograniczającej konkurencję. 
2. Nie wszczyna się postępowania w sprawie 
praktyk ograniczających konkurencję wobec osoby 
zarządzającej, jeżeli od końca roku, w którym 
zaprzestała zachowania określonego w art. 6a, 
upłynęło 5 lat. 

Rezygnacja z propozycji zmiany 
 
alternatywnie: 
 
1. Nie wszczyna się postępowania w sprawie 
praktyk ograniczających konkurencję, jeżeli od 
końca roku, w którym zaprzestano ich 
stosowania, upłynęło 5 lat. 
1a. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, 
przerywa każda czynność dochodzeniowa podjęta 
przez Prezesa Urzędu w sprawie danej praktyki 
ograniczającej konkurencję przeprowadzenie 
kontroli lub przeszukania lub skierowanie do 
przedsiębiorcy żądania przekazania informacji lub 
dokumentów na podstawie art. 50 ust 1. ustawy. 
Termin przedawnienia jest przerwany w stosunku 
do przedsiębiorców, u których przeprowadzono 
kontrolę lub przeszukanie lub do których 
skierowano żądanie przekazania informacji lub 
dokumentów na podstawie art. 50 ust 1. ustawy 
oraz w stosunku do przedsiębiorców, których 
Prezes Urzędu zawiadomił o podjęciu 
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powyższych czynności, w stosunku do innych 
przedsiębiorców. 
2. Nie wszczyna się postępowania w sprawie 
praktyk ograniczających konkurencję wobec 
osoby zarządzającej, jeżeli od końca roku, w 
którym zaprzestała zachowania określonego w 
art. 6a, upłynęło 5 lat. 
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Art. 106 ust. 2 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Dostrzegając konieczność zmiany sposobu określenia wymiaru kary nakładanej przez Prezesa Urzędu za naruszenia natury proceduralnej, 

zwracamy uwagę, że maksymalny próg 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary byłby zbyt dotkliwy 

i odbiegałby od standardów przyjętych choćby przez Komisję Europejską. 

Zgadzamy się przy tym z odwołaniem do rozwiązania zastosowanego w art. 23 ust. 1 rozporządzenia 1/2003, o którym mowa w 

Uzasadnieniu Projektu: 

„Pozwala ono na lepsze uwzględnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorcy niż dotychczasowy maksymalny poziom kary określony 

jako kwota. Określenie maksymalnego poziomu kary proporcjonalnie do osiąganego przychodu zapewni z jednej strony, że kary nakładane 

na mniejszych przedsiębiorców nie będą nieproporcjonalnie wysokie, umożliwi również nakładanie proporcjonalnych i zapewniających efekt 

odstraszający kar na największych przedsiębiorców”. 

W ślad za powyższym uzasadnieniem, naszym zdaniem również wysokość kary powinna odpowiadać rozwiązaniu zastosowanemu w art. 

23 ust. 1 rozporządzenia 1/2003, tj. wynosić maksymalnie 1% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 

Dyrektywa ECN+ nie narzuca przy tym wartości procentowej kary, a jedynie odwołuje się do jej proporcjonalności i odstraszającego 

charakteru. Proponowana zmiana spełni te przesłanki. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

Prezes Urzędu może również nałożyć na 
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną 
w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 

Prezes Urzędu może również nałożyć na 
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną 
w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 
000 euro nie większej niż 3% obrotu osiągniętego 

Prezes Urzędu może również nałożyć na 
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną 
w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 
000 euro nie większej niż 31% obrotu 

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

TERMINY PRZEDAWNIEŃ 
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000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby 
nieumyślnie: 
1) we wniosku, o którym mowa w art. 23, lub w 
zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94 ust. 2, podał 
nieprawdziwe dane; 
2) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa 
Urzędu na podstawie art. 10 ust. 9, art. 12 ust. 3, 
art. 19 ust. 3, art. 23c ust. 3, art. 28 ust. 3 lub art. 
50 bądź udzielił nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd informacji; 
3) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub 
przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 105a 
lub art. 105i, w tym nie wykonuje obowiązków 
określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 
1; 
4) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub 
przeprowadzenie przeszukania na podstawie art. 
91 lub art. 105n, w tym nie wykonuje obowiązków 
określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 
1. 

w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia 
kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby 
nieumyślnie: 
1) we wniosku, o którym mowa w art. 23, lub w 
zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94 ust. 2, podał 
nieprawdziwe dane; 
2) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa 
Urzędu na podstawie art. 10 ust. 9, art. 12 ust. 3, 
art. 19 ust. 3, art. 23c ust. 3, art. 28 ust. 3 lub art. 
50 bądź udzielił nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd informacji; 
3) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub 
przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 105a 
lub art. 105i, w tym nie wykonuje obowiązków 
określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 
1; 
4) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub 
przeprowadzenie przeszukania na podstawie art. 
91 lub art. 105n, w tym nie wykonuje obowiązków 
określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 
1. 

osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym 
rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten 
choćby nieumyślnie: 
1) we wniosku, o którym mowa w art. 23, lub w 
zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94 ust. 2, podał 
nieprawdziwe dane; 
2) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa 
Urzędu na podstawie art. 10 ust. 9, art. 12 ust. 3, 
art. 19 ust. 3, art. 23c ust. 3, art. 28 ust. 3 lub art. 
50 bądź udzielił nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd informacji; 
3) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub 
przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 105a 
lub art. 105i, w tym nie wykonuje obowiązków 
określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 
1; 
4) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub 
przeprowadzenie przeszukania na podstawie art. 
91 lub art. 105n, w tym nie wykonuje obowiązków 
określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 
1. 

 

Art. 106 ust. 3a 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

W zakresie art. 106 ust. 3a proponujemy zmiany w celu ujednolicenia ich z naszą propozycją zmian w art. 6aa i art. 9a. W razie przyjęcia 

przez projektodawcę lub ustawodawcę optymalnego rozwiązania, jakimi byłaby rezygnacja z wprowadzania art. 6aa i art. 9a, przepis art. 

106 ust. 3a należałoby uzupełnić o definicję kierowania działaniami innego przedsiębiorcy (lub innego pojęcia, które odpowiednio 

ograniczałoby zakres tego przepisu do przypadków wynikających z Dyrektywy ECN+ i orzecznictwa TSUE, a nie np. do przypadków 

wspólnej kontroli). 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak Obliczając obrót, o którym mowa w ust. 1, w 
przypadku gdy na przedsiębiorcę, który dopuścił 

Jeżeli działaniami przedsiębiorcyObliczając obrót, 
o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy na 
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się naruszenia zakazu określonego w art. 6, w 
zakresie niewyłączonym na podstawie art. 7 i art. 
8, lub naruszenia zakazu określonego w art. 9, był 
wywierany decydujący wpływ przez innego 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, Prezes 
Urzędu uwzględnia również obrót osiągnięty przez 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców wywierających 
decydujący wpływ oraz przedsiębiorców, na który 
ten decydujący wpływ jest przez nich wywierany. 

przedsiębiorcę, który dopuścił się naruszenia 
zakazu określonego w art. 6, w zakresie 
niewyłączonym na podstawie art. 7 i art. 8, lub 
naruszenia zakazu określonego w art. 9, kierował 
inny przedsiębiorca, to obliczając obrót, o którym 
mowa w ust. 1był wywierany decydujący wpływ 
przez innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, 
Prezes Urzędu uwzględnia obrót osiągnięty przez 
przedsiębiorcę kierującego działaniami. Art. 16 
stosuje się odpowiednio również obrót osiągnięty 
przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 
wywierających decydujący wpływ oraz 
przedsiębiorców, na który ten decydujący wpływ 
jest przez nich wywierany. 
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Art. 4 pkt 5b 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

W celu uniknięcia niejasności, w szczególności w odniesieniu do zakresu ochrony przewidzianej w art. 70, art. 70a i art. 73 u.o.k.k. 

proponujemy doprecyzowanie definicji programu łagodzenia kar.  

Jak rozumiemy, zamierzeniem projektodawców jest objęcie proponowaną definicją innych niż polski programów łagodzenia kar, mających 

zastosowanie w UE i państwach członkowskich UE (podobnie jak w definicji art. 2 ust. 1 pkt 16 Dyrektywy ECN+).  

Obecne brzmienie tej definicji nie wyklucza jednak z jej zakresu polskiego programu łagodzenia kar (obowiązującego również w stosunku 

do innych niż kartel porozumień ograniczających konkurencję). Proponujemy dokonać zakładanego rozróżnienia przez dodanie w 

omawianej definicji po słowach  „odnośnego przepisu krajowego prawa konkurencji” doprecyzowania „innych niż Rzeczpospolita Polska 

państw członkowskich Unii Europejskiej”. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak programie łagodzenia kar - rozumie się przez to 
program, który ma zastosowanie do naruszeń 
zakazu określonego w art. 101 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej: 
„TFUE”, lub odnośnego przepisu krajowego prawa 
konkurencji, w ramach którego uczestnik tajnego 
kartelu, niezależnie od innych jego uczestników, 
podejmuje współpracę z organem ochrony 
konkurencji przez dobrowolne dostarczenie 
dowodów lub informacji, którymi dysponuje, o 
kartelu oraz jego roli w kartelu, w zamian za co, w 
drodze decyzji lub zaprzestania prowadzenia 
postępowania, uczestnik ten zostaje zwolniony z 

programie łagodzenia kar - rozumie się przez to 
program, który ma zastosowanie do naruszeń 
zakazu określonego w art. 101 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej: 
„TFUE”, lub odnośnego przepisu krajowego 
prawa konkurencji innych niż Rzeczpospolita 
Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, w 
ramach którego uczestnik tajnego kartelu, 
niezależnie od innych jego uczestników, 
podejmuje współpracę z organem ochrony 
konkurencji przez dobrowolne dostarczenie 
dowodów lub informacji, którymi dysponuje, o 
kartelu oraz jego roli w kartelu, w zamian za co, w 

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

PROGRAM ŁAGODZENIA KAR (LENIENCY) 
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kary pieniężnej za udział w kartelu lub kara ta 
zostaje obniżona; 

drodze decyzji lub zaprzestania prowadzenia 
postępowania, uczestnik ten zostaje zwolniony z 
kary pieniężnej za udział w kartelu lub kara ta 
zostaje obniżona; 

 

Art. 113a 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

1. Nowy art. 113a ust. 2 pkt 10: informacje dotyczące przyszłych wniosków 

Wymieniony w tym przepisie katalog warunków ogólnych wniosków leniency powinien obejmować wymóg przedstawienia informacji o 

innych przyszłych wnioskach leniency (odpowiednio do art. 19 lit. b) pkt (i), czwarty myślnik Dyrektywy ECN+). 

Pojęcie „rozważane wnioski” jest bardzo ogólne i trudne do stosowania w praktyce. W związku z tym proponujemy zrealizowanie celu 

Dyrektywy ECN+ w drodze wprowadzenia obowiązku poinformowania Prezesa Urzędu o zamiarze złożenia innego wniosku leniency, przed 

jego złożeniem poprzez dodanie na początku art. 113a ust. 3 nowego zdania (lub wydzielenie go jako nowego ustępu): „Wnioskodawca 

poinformuje Prezesa Urzędu o zamiarze złożenia wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt. 10  przed ich złożeniem właściwym organom ochrony 

konkurencji.” 

Konstrukcja ta pozostawia wnioskodawcy swobodę w określeniu, czy jego decyzja odnośnie złożenia innych wniosków leniency jest 

wystarczająco dojrzała aby zostać skonkretyzowaną i unikanie wątpliwości co do tego, czy niesprecyzowane przemyślenia dotyczące 

ewentualnych innych wniosków, podlegają ujawnieniu Prezesowi Urzędu. 

2. Art. 113a ust. 3: obowiązek współpracy przed złożeniem wniosku 

Z podobnych względów jak omówione powyżej, proponujemy zastąpienie użytego w nowym art. 113a ust 3 określenia „rozważając złożenie 

wniosku” na określenie „po powzięciu zamiaru złożenia wniosku” oraz dodanie w pkt 1 dodatkowego zastrzeżenia „i w związku z 

przygotowywaniem takiego wniosku”.  

Zamiar powinien być w tym przypadku interpretowany na podobieństwo koncepcji stosowanych w prawie karnym, jako wola (tu złożenia 

wniosku) lub przewidywanie możliwości jego złożenia. 
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Określenia te pozwolą na wyeliminowanie ryzyka zarzut braku rzetelnej współpracy wnioskodawcy z Prezesem Urzędu w przypadkach, w 

których dowody istnienia porozumienia są niszczone, ukrywane lub fałszowane przez współpracowników wnioskodawcy na etapie, który 

trudno jest powiązać z wolą złożenia wniosku lub podejmowania takich działań sprzecznie z wolą wnioskodawcy albo niezależnie od 

jakichkolwiek działań związanych z przygotowywaniem wniosku. 

Jednocześnie zapis jest zgodny z celem art. 19 pkt c Dyrektywa ECN+, czyli uniknięciem sytuacji, w których wnioskodawca usuwa 

niekorzystne dla siebie dowody, z zamiarem przedstawienia siebie w korzystnym świetle na potrzeby wniosku (wyraz temu daje w 

szczególności motyw 55 preambuły Dyrektywy ECN+).  

3. Nowy art. 113a ust. 4: potwierdzenie daty i godziny złożenia wniosku na żądanie wnioskodawcy 

Proponowana zmiana dotychczasowego brzmienia tego przepisu poprzez odejście od zasady potwierdzania daty i godziny złożenia wniosku 

z urzędu nie jest ani uzasadniona względami prawidłowej implementacji art. 20 ust. 2 Dyrektywy ECN+, ani względami praktycznymi. 

Dotychczasowe rozwiązanie nie przysparzało nadmiernych trudności praktycznych i organizacyjnych Urzędowi i posiadało walor pewności 

i transparentności dla strony.  

Celem art. 20 ust. 2 Dyrektywy ECN+ jest podwyższenie standardów ochrony wnioskodawców przez zagwarantowanie co najmniej prawa 

do potwierdzenia faktu i czasu otrzymania wniosku. Przepis ten nie jest objęty zasadą harmonizacji pełnej. Oznacza to, że państwa 

członkowskie mogą wprowadzać zasady przewidujące lepszą ochronę wnioskodawców, a tym bardziej nie są zobowiązane do obniżania 

obowiązujących standardów ochrony do minimalnych gwarancji przewidzianych w Dyrektywie ECN+. 

4. Nowy art. 113a ust. 5: czasokres obowiązku współpracy 

Nowy art. 113a ust. 5 u.o.k.k. przewiduje obowiązek współpracy wnioskodawcy do czasu uprawomocnienia się decyzji w sprawie naruszenia 

względem wszystkich uczestników naruszenia.  

Obowiązek ten powinien być nałożony na wnioskodawcę jedynie do czasu zakończenia postępowania przed Prezesem Urzędu przez 

wydanie decyzji w sprawie lub innego zakończenia postępowania np. umorzenia. 

Obecnie zakładane rozciągniecie tego okresu na etap postępowania sądowego, obejmujący zresztą wszystkich uczestników naruszenia, 

jest nadmiernie długi (w skrajnych przypadkach może to być nawet więcej niż kilka lat) oraz sprzeczny z zasadą kontradyktoryjności 

postepowania sądowego.   
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Przedłużenia obowiązku współpracy na etap postępowania sądowego nie przewiduje również Dyrektywa ECN+ w art. 19 pkt b. Przepis ten 

odwołuje się bowiem do pojęcia zamknięcia postępowania przez organy ochrony konkurencji. 

Odnotowujemy również, że w przepisie tym brak jest odniesienie do obowiązku rzeczywistej współpracy z organem. Zachowany został 

natomiast poprzednio obowiązujący wymóg współpracy w dobrej wierze. Zakładając, że ustawodawca przyjmuje równoważność obu tych 

pojęć, warto takiemu stanowisku dać wyraz w Uzasadnieniu. 

5. Nowy art. 113a ust. 5 pkt 2: umożliwienie odebrania wyjaśnień przez byłych współpracowników; definicja byłych 

współpracowników 

Zgodnie z projektowanym brzemieniem art. 113a ust. 5 pkt 2. u.o.k.k. wnioskodawca w ramach obowiązku współpracy powinien podjąć 

należyte środki w celu umożliwienia odebrania wyjaśnień od byłych współpracowników wnioskodawcy. 

Proponujemy zastąpienie określenia „należyte środki” określeniem „racjonalne starania”. Wyrażenie należyte środki zdaje się zakładać 

wyższy standard staranności wnioskodawcy w stosunku do „racjonalnych starań” (wyrażenie użyte w art. 19 pkt b (iii) Dyrektywy ECN+).  

Tymczasem należy pamiętać, że działania podejmowane są wobec byłych współpracowników wnioskodawcy, z którymi w chwili złożenia 

wniosków może nie mieć żadnych relacji lub nawet mieć bardzo złe relacje (np. w sytuacji dyscyplinarnego zwolnienia pracownika w związku 

z zawarciem niedozwolonego porozumienia). W związku z tym oczekiwania w stosunku do działań podejmowanych przez wnioskodawcę 

nie mogą wykraczać poza obszar wyłącznie starań, których można racjonalnie oczekiwać w relacjach tego rodzaju.  

Zwracamy uwagę, że określnie użyte w art. 113a ust. 5 pkt. 2 na potrzeby określenia osób wykonujących na rzecz wnioskodawcy pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej jest bardzo szerokie. Zasadniczo rozumiemy potrzebę uwzględnienia w tej definicji osób fizycznych, które 

świadczą pracę na innej podstawie niż umowa pracy. Jednakże w zakładanej definicji mieści się w gruncie rzeczy, każda osoba świadcząca 

usługi na rzecz wnioskodawcy w oparciu o umowę cywilnoprawną, w tym usługi które w żaden sposób nie są zbliżone do świadczenia 

pracy, np. osoba fizyczna prowadząca firmę informatyczną i obsługująca wielu klientów w oparciu o umowę zlecenia, czyli typowy mały 

przedsiębiorca.  

W związku z tym proponujemy rozważenie użycia np. następującego określenia: osoby fizyczne świadczące osobiście na rzecz 

wnioskodawcy pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym niepodlegające kierownictwu wnioskodawcy. 
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Odwołanie się do określenia praca, zamiast szerokie „świadczenie usług” zbliża tę definicję do pojęcia innej kategorii pracownika,  Istotne 

jest również zaadresowanie tego zagadnienia w Uzasadnieniu. 

6. Nowy Art. 113a ust. 5 pkt 4: dowody mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy 

Projektowane brzmienie art. 113a ust. 5 pkt 4 odwołuje się do zakazu niszczenia, fałszowania lub zatajania „istotnych dowodów”. 

Proponowane brzmienie konkretyzuje aktualny przepis art. 113a ust. 5 pkt 4 u.o.k.k. (odnoszący się do szerokiego pojęcia dowodów lub 

informacji związanych ze sprawą). Proponujemy jednak aby w projektowanym art. 113a ust. 5 pkt 4 posłużyć się pojęciem dowodów 

mających znacznie dla rozstrzygnięcia sprawy lub ewentualnie dowodów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.  

Takie wyrażenia są bliższe celowi art. 19 pkt b (iv) Dyrektywy ECN+. Prawdą jest, że polska wersja językowa tego przepisu odwołuje się 

do pojęcia „dowód istotny”. Nie jest to jednak spójne z innymi wersjami językowymi Dyrektywy ECN+, które posługują się pojęciem 

porównywalnym do określenia dowód mający znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (np.: w wersji niemieckiej relevante Informationen, 

angielskiej: relevant information, francuskiej: pertinentes, hiszpańskiej: pertinentes). 

Jednocześnie pojęcie „dowód mający (istotne) znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy” jest bliskie polskiemu porządkowi prawnemu, np. w 

art. 78 para. § 1. kpa  znajduje się odwołanie do dowodów, których przedmiotem są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, art. 227 kpc 

odwołuje się do pojęcia dowodów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Chodzi w tym kontekście o dowody odnoszące 

się do faktów dotyczących przedmiotu procesu i mających znaczenie prawne.  

7. Nowy art. 113a ust. 5 pkt 5: obowiązek nieujawniania wniosku 

Art. 113a ust. 5 pkt 5 nakłada na wnioskodawcę obowiązek nieujawniania faktu złożenia wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary 

pieniężnej (ani jego elementów) bez zgody Prezesa Urzędu. 

Postulujemy aby obowiązek ten wiązał wnioskodawcę do czasu przedstawienia Szczegółowego Uzasadnienia Zarzutów (przy założeniu 

przyjęcia rozwiązania, że jest ono przedstawiane po zakończeniu postępowania dowodowego, czyli w końcowej fazie postępowania 

antymonopolowego). Nie powinno to oczywiście wykluczać możliwości przyjęcia odmiennych ustaleń.  

Obecne brzmienie przepisu nakłada na wnioskodawcę długotrwały obowiązek zachowania poufności co do faktu złożenia wniosku (w teorii 

nieograniczony w czasie). Proponowane rozwiązanie jest praktyczne i odpowiada rozwiązaniom przewidzianym w art. 19 pkt b (v) Dyrektywy 

ECN+. Jest to istotne mając na względzie zakładany w tym przepisie model harmonizacji pełnej.   
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8. Nowy art. 113a ust. 6: kontynuacja uczestnictwa w porozumieniu  

Przepis art. 113a ust. 6 zakłada możliwość kontynuacji uczestnictwa w porozumieniu po złożeniu wniosku, jeśli jest to niezbędne dla 

zachowania skuteczności działań podejmowanych przez Prezesa Urzędu. 

Proponujemy aby kontynuacja uczestnictwa w porozumieniu została powiązana z wymogiem niezbędności dla „skuteczności postępowania 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu”. Określenie to jest bliższe stosowanym w u.o.k.k. pojęciom ustawowym oraz sposobowi jego 

określenia w art. 19 pkt a Dyrektywy ECN+, która również odwołuje się do skuteczności postępowania.  

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

1. Przedsiębiorca, który zawarł porozumienie, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy lub w art. 101 
TFUE, może złożyć do Prezesa Urzędu wniosek o 
odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej 
obniżenie, zwany dalej "wnioskiem". 
2. Wniosek zawiera opis porozumienia wskazujący 
w szczególności: 
1) przedsiębiorców, którzy zawarli porozumienie; 
2) produkty lub usługi, których dotyczy 
porozumienie; 
3) terytorium objęte porozumieniem; 
4) cel porozumienia; 
5) okoliczności zawarcia porozumienia; 
6) okoliczności i sposób funkcjonowania 
porozumienia; 
7) czas trwania porozumienia; 
8) rolę poszczególnych przedsiębiorców 
uczestniczących w porozumieniu; 
9) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób 
pełniących w porozumieniu znaczącą rolę wraz z 
jej opisem; 
10) czy wniosek został złożony również do 
organów ochrony konkurencji państw 
członkowskich Unii Europejskiej lub do Komisji 
Europejskiej. 

1. Przedsiębiorca, który zawarł porozumienie, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy lub w art. 101 
TFUE, może złożyć do Prezesa Urzędu wniosek o 
odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej za 
naruszenie art. 6 ustawy lub art. 101 TFUE, zwany 
dalej „wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia 
kary pieniężnej”. 
2. Wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary 
pieniężnej zawiera nazwę i adres wnioskodawcy 
oraz opis porozumienia wskazujący w 
szczególności: 
1) uczestników porozumienia; 
2) produkty lub usługi, których dotyczy 
porozumienie; 
3) obszar, którego dotyczy porozumienie; 
4) cel porozumienia; 
5) okoliczności zawarcia porozumienia oraz 
przystąpienia do niego przez wnioskodawcę; 
6) szczegółowy opis okoliczności i sposobu 
funkcjonowania porozumienia oraz charakteru 
praktyk stosowanych w ramach porozumienia; 
7) czas trwania porozumienia; 
8) rolę w porozumieniu jego uczestników, w tym 
wnioskodawcy; 

1. Przedsiębiorca, który zawarł porozumienie, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy lub w art. 101 
TFUE, może złożyć do Prezesa Urzędu wniosek o 
odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej za 
naruszenie art. 6 ustawy lub art. 101 TFUE, zwany 
dalej „wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia 
kary pieniężnej”. 
2. Wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary 
pieniężnej zawiera nazwę i adres wnioskodawcy 
oraz opis porozumienia wskazujący w 
szczególności: 
1) uczestników porozumienia; 
2) produkty lub usługi, których dotyczy 
porozumienie; 
3) obszar, którego dotyczy porozumienie; 
4) cel porozumienia; 
5) okoliczności zawarcia porozumienia oraz 
przystąpienia do niego przez wnioskodawcę; 
6) szczegółowy opis okoliczności i sposobu 
funkcjonowania porozumienia oraz charakteru 
praktyk stosowanych w ramach porozumienia; 
7) czas trwania porozumienia; 
8) rolę w porozumieniu jego uczestników, w tym 
wnioskodawcy; 
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3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest 
obowiązany nie ujawniać zamiaru złożenia 
wniosku. 
4. Prezes Urzędu potwierdza datę i godzinę 
złożenia wniosku. 
5. Wnioskodawca jest obowiązany współpracować 
z Prezesem Urzędu w pełnym zakresie od złożenia 
wniosku, w szczególności: 
1) z własnej inicjatywy i na żądanie Prezesa 
Urzędu dostarczać niezwłocznie wszelkie dowody 
lub informacje dotyczące porozumienia, którymi 
dysponuje albo którymi może dysponować, mające 
istotne znaczenie dla sprawy; 
2) nie utrudniać złożenia wyjaśnień przez osoby 
zatrudnione przez przedsiębiorcę oraz osoby 
pełniące funkcję kierowniczą lub wchodzące w 
skład organu zarządzającego przedsiębiorcy; 
3) nie niszczyć, nie fałszować, nie zatajać 
dowodów lub informacji związanych ze sprawą; 
4) nie ujawniać faktu złożenia wniosku bez zgody 
Prezesa Urzędu. 
6. Wnioskodawca, który nie zaprzestał 
uczestnictwa w porozumieniu przed złożeniem 
wniosku, jest obowiązany zaprzestać tego 
uczestnictwa niezwłocznie po złożeniu wniosku. 

9) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób 
pełniących w naruszeniu istotną rolę wraz z jej 
opisem; 
10) czy wniosek o odstąpienie od wymierzenia 
kary pieniężnej, wniosek o obniżenie kary 
pieniężnej lub inny wniosek, którego charakter jest 
równoważny wnioskowi o odstąpienie od wymierza 
kary pieniężnej lub wnioskowi o obniżenie wymiaru 
kar pieniężnej w rozumieniu ustawy, został złożony 
również do organów ochrony konkurencji państw 
członkowskich Unii Europejskiej, Komisji 
Europejskiej lub organów ochrony konkurencji 
innych państw. 
3. Rozważając złożenie wniosku o odstąpienie od 
wymierzenia kary, przedsiębiorca, o którym mowa 
w ust. 1, nie może: 
1) niszczyć, fałszować lub ukrywać dowodów 
istnienia porozumienia; 
2) ujawniać zamiaru złożenia wniosku o 
odstąpienie od wymierzenia kary ani jakichkolwiek 
elementów tego wniosku, z wyłączeniem 
ujawnienia ich organom ochrony konkurencji 
państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisji 
Europejskiej lub innym organom ochrony 
konkurencji. 
4. Na żądanie wnioskodawcy Prezes Urzędu 
potwierdza datę i godzinę złożenia wniosku o 
odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej. 
5. Wnioskodawca jest obowiązany współpracować 
z Prezesem Urzędu z zachowaniem dobrej wiary, 
w sposób stały, sprawny i w pełnym zakresie od 
złożenia wniosku o odstąpienie od wymierzenia 
kary pieniężnej do uprawomocnienia się decyzji w 
sprawie naruszenia względem wszystkich 
uczestników naruszenia, w szczególności: 
1) z własnej inicjatywy i na żądanie Prezesa 
Urzędu dostarczać niezwłocznie wszelkie dowody 
lub informacje dotyczące porozumienia , którymi 

9) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób 
pełniących w naruszeniu istotną rolę wraz z jej 
opisem; 
10) czy wniosek o odstąpienie od wymierzenia 
kary pieniężnej, wniosek o obniżenie kary 
pieniężnej lub inny wniosek, którego charakter jest 
równoważny wnioskowi o odstąpienie od wymierza 
kary pieniężnej lub wnioskowi o obniżenie wymiaru 
kar pieniężnej w rozumieniu ustawy, został złożony 
również do organów ochrony konkurencji państw 
członkowskich Unii Europejskiej, Komisji 
Europejskiej lub organów ochrony konkurencji 
innych państw. 
3. Wnioskodawca poinformuje Prezesa Urzędu o 
zamiarze złożenia wniosków, o których mowa w 
ust. 2 pkt. 10  przed ich złożeniem właściwym 
organom ochrony konkurencji. Rozważając 
złożenie Po powzięciu zamiaru złożenia wniosku o 
odstąpienie od wymierzenia kary, przedsiębiorca, 
o którym mowa w ust. 1, nie może: 
1) niszczyć, fałszować lub ukrywać dowodów 
istnienia porozumienia w związku z 
przygotowywaniem takiego wniosku; 
2) ujawniać zamiaru złożenia wniosku o 
odstąpienie od wymierzenia kary ani jakichkolwiek 
elementów tego wniosku, z wyłączeniem 
ujawnienia ich organom ochrony konkurencji 
państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisji 
Europejskiej lub innym organom ochrony 
konkurencji. 
4. Na żądanie wnioskodawcy Prezes Urzędu 
potwierdza datę i godzinę złożenia wniosku o 
odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej. 
5. Wnioskodawca jest obowiązany współpracować 
z Prezesem Urzędu z zachowaniem dobrej wiary, 
w sposób stały, sprawny i w pełnym zakresie od 
złożenia wniosku o odstąpienie od wymierzenia 
kary pieniężnej do zakończenia postępowania 
przed Prezesem Urzędu uprawomocnienia się 
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dysponuje albo którymi może dysponować, mające 
istotne znaczenie dla sprawy; 
2) umożliwiać odebranie przez Prezesa Urzędu 
wyjaśnień od osób zarządzających wnioskodawcy 
oraz pracowników wnioskodawcy oraz osób 
wykonujących czynności w jego imieniu lub na jego 
rzecz, na podstawie umowy cywilnoprawnej, a 
także podjąć należyte środki w celu umożliwienia 
odebrania przez Prezesa Urzędu wyjaśnień od 
byłych osób zarządzających wnioskodawcy oraz 
byłych pracowników wnioskodawcy lub osób 
wykonujących w przeszłości czynności w jego 
imieniu lub na jego rzecz, na podstawie umowy 
cywilnoprawnej; 
3) pozostawać do dyspozycji Prezesa Urzędu w 
celu udzielenia wyjaśnień mogących przyczynić 
się do ustalenia faktów; 
4) nie niszczyć, nie fałszować, nie zatajać istotnych 
dowodów lub informacji związanych ze sprawą; 
5) nie ujawniać faktu złożenia wniosku o 
odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej ani 
jego elementów bez zgody Prezesa Urzędu. 
6. Wnioskodawca, który nie zaprzestał 
uczestnictwa w porozumieniu przed złożeniem 
wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary 
pieniężnej, jest obowiązany zaprzestać tego 
uczestnictwa niezwłocznie po złożeniu tego 
wniosku, z wyłączeniem działań, których 
zachowanie w ocenie Prezesa Urzędu jest 
niezbędne dla zachowania skuteczności 
podejmowanych przez niego działań. 

decyzji w sprawie naruszenia objętego wnioskiem 
o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej 
względem wszystkich uczestników tego 
naruszenia, w szczególności: 
1) z własnej inicjatywy i na żądanie Prezesa 
Urzędu dostarczać niezwłocznie wszelkie dowody 
lub informacje dotyczące porozumienia , którymi 
dysponuje albo którymi może dysponować, mające 
istotne znaczenie dla sprawy; 
2) umożliwiać odebranie przez Prezesa Urzędu 
wyjaśnień od osób zarządzających wnioskodawcy 
oraz pracowników wnioskodawcy oraz osób 
wykonujących czynności w jego imieniu lub na jego 
rzecz, na podstawie umowy cywilnoprawnej, a 
także podjąć należyte środki w celu umożliwienia 
odebrania przez Prezesa Urzędu wyjaśnień od 
byłych osób zarządzających wnioskodawcy oraz 
byłych pracowników wnioskodawcy lub osób 
wykonujących w przeszłości czynności w jego 
imieniu lub na jego rzecz, na podstawie umowy 
cywilnoprawnej; 
3) pozostawać do dyspozycji Prezesa Urzędu w 
celu udzielenia wyjaśnień mogących przyczynić 
się do ustalenia faktów; 
4) nie niszczyć, nie fałszować, nie zatajać istotnych 
dowodów lub informacji mających znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy związanych ze sprawą; 
5) nie ujawniać faktu złożenia wniosku o 
odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej ani 
jego elementów do czasu przedstawienia 
szczegółowego uzasadnienia zarzutów, chyba że 
bez zgody Prezesa Urzędu nałoży na 
wnioskodawcę obowiązek nieujawniania tych 
okoliczności po upływie tego czasu. 
6. Wnioskodawca, który nie zaprzestał 
uczestnictwa w porozumieniu przed złożeniem 
wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary 
pieniężnej, jest obowiązany zaprzestać tego 
uczestnictwa niezwłocznie po złożeniu tego 
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wniosku, z wyłączeniem działań, których 
zachowanie w ocenie Prezesa Urzędu jest 
racjonalnie niezbędne dla zachowania 
skuteczności podejmowanych przez niego działań 
prowadzonego przez Prezesa Urzędu 
postępowania. 

 

Art. 113b 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

1. Nowy art. 113b ust. 1 pkt 2 lit. a): pierwszy próg dowodowy odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej   

Projektowany art. 113b ust. 1 pkt 2 lit. a) określa standard dowodu, którego złożenie jest wymagane dla uzyskania odstąpienia od 

wymierzenia kary pieniężnej. W projektowanym przepisie jest to dowód lub informacja umożliwiająca wystąpienie do SOKiK z wnioskiem o 

przeprowadzenie przeszukania. 

Proponowana implementacja niezasadnie zawyża standard dowodu kwalifikującego do uzyskania odstąpienia od wymierzenia kary, 

przewidziany w art. 17 ust. 2 pkt c(i) Dyrektywy ECN+. Przepis ten odwołuje się do dowodu umożliwiającego przeprowadzenie kontroli, bez 

rozróżnienia na kontrole, czy przeszukania. Jak wyjaśniono, w zakresie tego przepisu (warunki leniency), Dyrektywa ECN+ zakłada 

harmonizację pełną (w odniesieniu do zasad dotyczących tajnych karteli). Oznacza to, że państwa członkowskie nie powinny w związku z 

implementacją podwyższać standardów zakładanych w implementowanym przepisie. 

W związku z tym brzmienie nowego art. 113b ust. 1 pkt 2 lit. a) powinno zostać zmienione przez odwołanie do dowodów umożliwiających 

przeprowadzanie kontroli.  

Zwracamy również uwagę, że Dyrektywa ECN+ odwołuje się w tym zakresie jedynie do pojęcia dowodów, nie informacji. Postulujemy aby 

także art. 113b ust. 1 pkt 2 lit. a) wiązał możliwość uzyskania odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej ze złożeniem dowodów, nie 

samych informacji.  

Nie ulega wątpliwości, że w wielu przypadkach nawet złożenie samych informacji może mieć cenne znaczenie dla podjęcia działań 

zmierzających do wykrycia i ustalenia naruszenia przez Prezesa Urzędu (przede wszystkim pozyskania dowodów). Nie zmienia to faktu, że 



69 
 

standard dowodu jest wyższy od samych informacji, a jednocześnie wachlarz środków dowodowych jest na tyle szeroki, aby umożliwić 

wnioskodawcy poparcie przedkładanych informacji dowodami.  

Ponadto postulujemy aby przewidziany w tym art. 113b ust. 1 pkt 2 lit. a) tzw. wymóg nowości nie odnosił się do chwili otrzymania danego 

dowodu, a do chwili otrzymania wniosku. Jest to zgodne z brzmieniem art. 17 ust. 2 pkt c(i) Dyrektywy ECN+ i podyktowane względami 

harmonizacji pełnej. Ta zmiana ma również znaczenie praktyczne dla pierwszego wnioskodawcy, ponieważ pozwala mu na zachowanie 

pierwszego miejsca w kolejce (liczonego od daty złożenia wniosku), w przypadku późniejszego uzupełnienia dowodów. 

2. Nowy art. 113b ust. 1 pkt 2 lit. b): pierwszy próg dowodowy odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej 

W projektowanym art. 113b ust. 1 pkt 2 lit. b), określającym drugi próg dowodowy, którego spełnienie jest niezbędne do odstąpienia od 

wymierzenia kary pieniężnej, należy doprecyzować rodzaj naruszenia mającego być przedmiotem ustaleń Prezes Urzędu. Zgodnie z 

założeniami u.o.k.k. i Dyrektywy ECN+ są to wyłącznie naruszenie kwalifikujące do programów leniency.  

Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 2 pkt c(ii) Dyrektywy ECN+, w tym przypadku tzw. wymóg nowości nie jest związany z momentem złożenia 

wniosku. W związku z tym dowód może kwalifikować do uzyskania odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, gdy w chwili jego złożenia 

Prezes Urzędu nie dysponuje innymi dowodami wystarczającymi do stwierdzenia naruszeń objętych programem leniency (i przy założeniu 

spełnienia pozostałych warunków). Z tego względu proponujemy umieszczenie w projektowanym przepisie odniesienia się do momentu 

złożenia dowodu, zamiast momentu złożenia wniosku. 

Ponadto proponujemy aby pierwszeństwo w kolejce do uzyskania odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej było wyraźnie powiązane z 

wcześniejszym spełnieniem warunków do odstąpienia określonego w art. 113b ust. 1 pkt 2 lit. a) i przy założeniu spełniania pozostałych 

warunków odstąpienia (w tym w późniejszym okresie).   

3. Nowy art. 113b ust. 2-5: zmiana kwalifikacji wniosku na wniosek o obniżenia kary pieniężnej 

Projektowany art. 113b przewiduje możliwość zarówno jednoczesnego złożenia wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej i 

wniosku o jej obniżenie (ust. 3), jak i możliwość przekwalifikowania wniosku o odstąpienie na wniosek o obniżenie na wezwanie Prezesa 

Urzędu (ust. 4). 
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Proponujemy doprecyzowanie art. 113b ust. 3 w sposób umożliwiający wnioskodawcy złożenie oświadczenia w przedmiocie alternatywnego 

traktowania wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej jako wniosku o jej obniżenie także po złożeniu tego pierwszego wniosku 

ale przed wezwaniem Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 113b ust. 4.  

Ponadto proponujemy wydłużenie terminu, o którym mowa w art. 113b ust. 4 z 7 dni na co najmniej 14 dni (termin na złożenie oświadczenie 

o traktowaniu wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej jako wniosku o jej obniżenie po wezwaniu Prezesa Urzędu).  

Proponowane zmiany są podyktowane względem na fakt, że brak oświadczenia w przedmiocie alternatywnego traktowania wniosku rodzi 

bardzo istotne skutki dla wnioskodawcy. Przepisy są bowiem tak skonstruowane, że wnioskodawca traci prawo do zmiany kwalifikacji jego 

wniosku, jeśli nie złoży stosownego oświadczenia najpóźniej przed upływem terminu określonego w wezwaniu Prezesa Urzędu, o którym 

mowa w art. 113b ust. 4. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

Prezes Urzędu odstępuje od nałożenia kary 
pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 
2, na przedsiębiorcę, który zawarł porozumienie, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy lub w art. 101 
TFUE, w przypadku gdy przedsiębiorca ten 
łącznie: 
1) jako pierwszy z uczestników porozumienia 
złożył wniosek zgodny z wymogami, określonymi 
w art. 113a ust. 2 oraz spełnił warunki określone w 
art. 113a ust. 3, 5 i 6; 
2) przedstawił: 
a) dowód wystarczający do wszczęcia 
postępowania antymonopolowego lub informacje 
umożliwiające Prezesowi Urzędu uzyskanie 
takiego dowodu, albo 
b) jeżeli wniosek został złożony po wszczęciu 
postępowania antymonopolowego - dowód, który 
w istotny sposób przyczyni się do wydania decyzji, 
o której mowa w art. 10, lub na żądanie Prezesa 
Urzędu przedstawił informacje umożliwiające 
uzyskanie takiego dowodu 

1. Prezes Urzędu odstępuje od nałożenia na 
wnioskodawcę kary pieniężnej, o której mowa w 
art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2 za naruszenie art. 6 ust. 
1 ustawy lub w art. 101 TFUE, w przypadku gdy 
wnioskodawca ten łącznie: 
1) złożył wniosek o odstąpienie od wymierzenia 
kary pieniężnej zgodny z wymogami, określonymi 
w art. 113a ust. 2 oraz spełnił warunki określone w 
art. 113a ust. 3, 5 i 6; 
2) jako pierwszy przedstawił: 
a) dowód lub informację, pozwalającą na 
wystąpienie do sądu ochrony konkurencji i 
konsumentów z wnioskiem o przeprowadzenie 
przeszukania, o którym mowa w art. 105n ust. 2, w 
związku z porozumieniem, o którym mowa we 
wniosku, o ile w chwili przedstawienia tego dowodu 
lub informacji Prezes Urzędu nie posiadał 
dowodów lub informacji pozwalających na 
przeprowadzenie takiego przeszukania lub nie 
rozpoczął jeszcze przeszukania dotyczących tego 
porozumienia albo 

1. Prezes Urzędu odstępuje od nałożenia na 
wnioskodawcę kary pieniężnej, o której mowa w 
art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2 za naruszenie art. 6 ust. 
1 ustawy lub w art. 101 TFUE, w przypadku gdy 
wnioskodawca ten łącznie: 
1) złożył wniosek o odstąpienie od wymierzenia 
kary pieniężnej zgodny z wymogami, określonymi 
w art. 113a ust. 2 oraz spełnił warunki określone w 
art. 113a ust. 3, 5 i 6; 
2) jako pierwszy przedstawił: 
a) dowód lub informację, pozwalającąy na 
przeprowadzenie kontroli lub wystąpienie do sądu 
ochrony konkurencji i konsumentów z wnioskiem o 
przeprowadzenie przeszukania, o którym mowa w 
art. 105n ust. 2, w związku z porozumieniem, o 
którym mowa we wniosku, o ile w chwili złożenia 
wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary 
przedstawienia tego dowodu lub informacji Prezes 
Urzędu nie posiadał dowodów lub informacji 
pozwalających na przeprowadzenie takiej kontroli 
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- o ile Prezes Urzędu nie posiadał w tym czasie 
tych informacji lub dowodów; 
3) nie nakłaniał innych przedsiębiorców do 
uczestnictwa w porozumieniu. 

b) dowód, który w ocenie Prezesa Urzędu jest 
wystarczający do stwierdzenia przez niego 
naruszenia, o ile Prezes Urzędu nie posiadał w 
chwili złożenia wniosku dowodu wystarczającego 
w jego ocenie na stwierdzenie tego naruszenia, a 
żaden inny wnioskodawca nie spełnił w tym czasie 
warunku określonego w lit. a); 
3) nie podejmował działań służących zmuszeniu 
innych przedsiębiorców do przystąpienia lub 
kontynuowania uczestnictwa w porozumieniu. 
2. Wnioskodawca, którego wniosek o odstąpienie 
od wymierzenia kary pieniężnej nie został 
uwzględniony, może ubiegać się o obniżenie kary 
zgodnie z art. 113c. 
3. Składając wniosek o odstąpienie od 
wymierzenia kary pieniężnej, wnioskodawca może 
wskazać, aby w przypadku nieuwzględnienia 
wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary 
pieniężnej Prezes Urzędu uznał złożony wniosek 
za wniosek o obniżenie wymiaru kary. 
4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o 
odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej w 
związku z niespełnianiem przez wnioskodawcę 
warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, 
Prezes Urzędu wzywa wnioskodawcę do złożenia 
oświadczenia w terminie 7 dni, w przedmiocie 
uznania tego wniosku za wniosek o obniżenie 
wymiaru kary pieniężnej, o ile wniosek nie został 
złożony w sposób, o którym mowa w ust. 3. 
5. W przypadku złożenia wniosku o odstąpienie od 
wymierzenia kary pieniężnej w sposób, o którym 
mowa w ust. 3 lub w przypadku złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, wniosek o 
obniżenie wymiaru kary uznaje się za złożony w 
chwili złożenia wniosku o odstąpienie od 
wymierzenia kary pieniężnej. 

lub takiego przeszukania lub nie rozpoczął jeszcze 
przeszukania dotyczących tego porozumienia albo 
b) dowód, który w ocenie Prezesa Urzędu jest 
wystarczający do stwierdzenia przez niego 
zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 6 
ust. 1 ustawy lub w art. 101 TFUE naruszenia, o ile 
Prezes Urzędu nie posiadał w chwili jego złożenia 
wniosku dowodu wystarczającego w jego ocenie 
na stwierdzenie zawarcia takiego porozumienia 
tego naruszenia, a żaden inny wnioskodawca nie 
spełnił wcześniej w tym czasie warunku 
określonego w lit. a) i nie spełni pozostałych 
warunków niezbędnych do uzyskania odstąpienia 
od wymierzenia kary; 
3) nie podejmował działań służących zmuszeniu 
innych przedsiębiorców do przystąpienia lub 
kontynuowania uczestnictwa w porozumieniu. 
2. Wnioskodawca, którego wniosek o odstąpienie 
od wymierzenia kary pieniężnej nie został 
uwzględniony, może ubiegać się o obniżenie kary 
zgodnie z art. 113c. 
3. Składając wniosek o odstąpienie od 
wymierzenia kary pieniężnej lub po jego złożeniu i 
do czasu upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, 
wnioskodawca może wskazać, aby w przypadku 
nieuwzględnienia wniosku o odstąpienie od 
wymierzenia kary pieniężnej Prezes Urzędu uznał 
złożony wniosek za wniosek o obniżenie wymiaru 
kary. 
4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o 
odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej w 
związku z niespełnianiem przez wnioskodawcę 
warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, 
Prezes Urzędu wzywa wnioskodawcę do złożenia 
oświadczenia w określonym w wezwaniu terminie 
co najmniej 147 dni, w przedmiocie uznania tego 
wniosku za wniosek o obniżenie wymiaru kary 
pieniężnej, o ile wniosek nie został złożony w 
sposób, o którym mowa w ust. 3. 
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5. W przypadku złożenia wniosku o odstąpienie 
od wymierzenia kary pieniężnej w sposób, o 
którym mowa w ust. 3 lub w przypadku złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, wniosek o 
obniżenie wymiaru kary uznaje się za złożony w 
chwili złożenia wniosku o odstąpienie od 
wymierzenia kary pieniężnej. 

 

Art. 113c 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

1. Nowy art. 113c ust. 1 i ust. 3 pkt. 3: zmiany redakcyjne  

W art. 113c ust. 1 należy doprecyzować, że odniesienia do art. 6 u.o.k.k. i art. 101 TFUE dotyczą pierwszego ustępu tych przepisów.  

W art. 113c ust. 3 pkt 3 odniesienie do ustępu 12 powinno być zastąpione odniesieniem do ustępu 2.   

2. Nowy art. 113c: odesłania do warunków ogólnych wniosku, określonych w art. 113a 

Z uwagi na wprowadzenie definicji wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej (art. 113a ust. 1) konieczne jest dodanie 

zastrzeżenia w art. 113c o odpowiednim stosowaniu do wniosku o obniżenie kary pieniężnej art. 113a ust. 2,3,4,5 i 6.  

Przy obecnym brzmieniu projektowanych przepisów spełnienie niektórych przesłanek w odniesieniu do samodzielnego wniosku o 

obniżenie kary (niepoprzedzonego lub niepołączonego z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej) nie jest możliwe. Np. 

wnioskodawca, który nigdy nie złożył wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej nie byłby w stanie spełnić warunku określonego 

w art. 113a ust. 6  pkt 1 (choć wymaga tego art. 113c ust. 2 pkt 1). Taki wnioskodawca w teorii nie mógłby również uzyskać potwierdzenia 

faktu,  daty oraz godziny złożenia wniosku bo art. 113a ust. 4 odnosi się wyłącznie do wniosku o odstąpienie od  wymierzenia kary pieniężnej.  

3. Problem definicji wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej i wniosku o obniżenie kary pieniężnej. 

Zwracamy również uwagę na inne problemy związane z wprowadzeniem definicji wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej. 

Definicji takiej nie wprowadzono dla wniosku o obniżenie kary pieniężnej (proponujemy jej dodanie w art. 113c ust. 1). 

Ponadto w u.o.k.k. wielokrotnie zamieszczono odesłania do wniosków o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie bez 

posłużenia się definicją ustawową. Dotyczy to zarówno przepisów znajdujących się przed art. 113a ust.1 (definiującym wniosek o 
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odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej, np. w art. 70 u.o.k.k. jak i pod tym przepisie (np. art. 113 d. wyraźnie odnosi się do wniosku o 

odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej).  

Taki stan jest niepożądany, może rodzić niejasności i trudności interpretacyjne dla przedsiębiorców (w tym z innych państw członkowskich). 

W związku z tym postulujemy wprowadzenie stosownych definicji wniosków o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie 

w art. 4 u.o.k.k. 

4. Nowy art. 113c ust. 4: instytucja „częściowego” odstąpienia od kary  

Projektowany art. 113c ust. 4 u.o.k.k. stanowi implementację art. 18 ust. 3 Dyrektywy ECN+ dotyczącego tak zwanej instytucji częściowego 

odstąpienia od kary, stosowanej w przypadku przedstawienia dodatkowych dowodów obciążających. 

Proponujemy aby zawarte w art. 113c ust. 4 u.o.k.k. odwołania do istotnych dowodu zastąpić określeniem „dowody umożliwiające Prezesowi 

Urzędu wykazanie dodatkowych okoliczności”. Dowody tego rodzaju będę miały z oczywistych względów zakładany przymiot istotności 

(rozumiany jako zdolność wykazania okoliczności mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy).  

Jednocześnie zaproponowane określnie nawiązują do szczególnej mocy dowodowej tych środków, jako wystarczających do wykazania 

dodatkowych okoliczności obciążających.  

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

1. W przypadku gdy przedsiębiorca, który zawarł 
porozumienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 
ustawy lub w art. 101 TFUE, nie spełnia łącznie 
warunków, o których mowa w art. 113b, Prezes 
Urzędu obniża karę pieniężną nakładaną na tego 
przedsiębiorcę, jeżeli przedsiębiorca ten łącznie: 
1) złożył wniosek zgodny z wymogami określonymi 
w art. 113a ust. 2; 
2) spełnił warunki określone w art. 113a ust. 3, 5 i 
6; 
3) przedstawił dowód mający istotne znaczenie dla 
rozpatrywanej sprawy, którego Prezes Urzędu nie 
posiadał. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes 
Urzędu nakłada karę pieniężną obniżoną o: 

1. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o 
obniżenie wymiaru kary pieniężnej za naruszenie 
art. 6 ustawy lub art. 101 TFUE. 
2. Prezes Urzędu obniża wymiar kary pieniężnej za 
naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy lub art. 101 TFUE, 
jeżeli wnioskodawca: 
1) złożył wniosek o obniżenie wymiaru kary 
pieniężnej spełniający wymogi określone w art. 
113a ust. 2 oraz spełnił warunki określone w art. 
113a ust. 3, 5 i 6; 
2) przedstawił dowód na potwierdzenie istnienia 
porozumienia mający istotną wartość dodaną na 
potrzeby udowodnienia naruszenia – w 
porównaniu do materiału dowodowego już 
posiadanego przez Prezesa Urzędu w chwili 

1. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o 
obniżenie wymiaru kary pieniężnej za naruszenie 
art. 6 ust. 1 ustawy lub art. 101 ust. 1 TFUE, zwany 
dalej „wnioskiem o obniżenie kary pieniężnej”. 
2. Prezes Urzędu obniża wymiar kary pieniężnej za 
naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy lub art. 101 TFUE, 
jeżeli wnioskodawca: 
1) złożył wniosek o obniżenie wymiaru kary 
pieniężnej spełniający wymogi określone w art. 
113a ust. 2 oraz spełnił warunki określone w art. 
113a ust. 3, 5 i 6; 
2) przedstawił dowód na potwierdzenie istnienia 
porozumienia mający istotną wartość dodaną na 
potrzeby udowodnienia naruszenia – w 
porównaniu do materiału dowodowego już 
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1) 30-50% w stosunku do wysokości kary, jaka 
zostałaby nałożona na przedsiębiorcę, gdyby nie 
złożył wniosku - na przedsiębiorcę, który jako 
pierwszy spełnił warunki, o których mowa w ust. 1; 
2) 20-30% w stosunku do wysokości kary, jaka 
zostałaby nałożona na przedsiębiorcę, gdyby nie 
złożył wniosku - na przedsiębiorcę, który jako drugi 
spełnił warunki, o których mowa w ust. 1; 
3) maksymalnie 20% w stosunku do wysokości 
kary, jaka zostałaby nałożona na przedsiębiorcę, 
gdyby nie złożył wniosku - na pozostałych 
przedsiębiorców, którzy spełnili warunki, o których 
mowa w ust. 1. 

złożenia wniosku o obniżenie wymiaru kary 
pieniężnej. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes 
Urzędu nakłada karę pieniężną obniżoną o: 
1) 30-50% w stosunku do wysokości kary, jaka 
zostałaby nałożona, gdyby wniosek o obniżenie 
wymiaru kary pieniężnej nie został złożony - na 
wnioskodawcę, który jako pierwszy spełnił 
warunki, o których mowa w ust. 2; 
2) 20-30% w stosunku do wysokości kary, jaka 
zostałaby nałożona, gdyby wniosek o obniżenie 
wymiaru kary pieniężnej nie został złożony - na 
wnioskodawcę, który jako drugi spełnił warunki, o 
których mowa w ust. 2; 
3) maksymalnie 20% w stosunku do wysokości 
kary, jaka zostałaby nałożona na przedsiębiorcę, 
gdyby wniosek o obniżenie wymiaru kary 
pieniężnej nie został złożony - na pozostałych 
wnioskodawców, którzy spełnili warunki, o których 
mowa w ust. 12. 
4. W przypadku gdy wnioskodawca przedstawi 
istotne dowody, które Prezes Urzędu wykorzysta 
do wykazania istnienia dodatkowych okoliczności, 
prowadzących do podwyższenia wymiaru kar 
pieniężnych dla uczestników porozumienia, 
Prezes Urzędu nie weźmie pod uwagę tych 
dodatkowych okoliczności przy wymierzaniu kary 
pieniężnej wnioskodawcy, który przedstawił te 
dowody, jeżeli do podwyższenia tego wymiaru kar 
pieniężnych nie doszłoby w przypadku 
nieprzedstawienia przez wnioskodawcę tych 
dowodów. 

posiadanego przez Prezesa Urzędu w chwili 
złożenia wniosku o obniżenie wymiaru kary 
pieniężnej. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes 
Urzędu nakłada karę pieniężną obniżoną o: 
1) 30-50% w stosunku do wysokości kary, jaka 
zostałaby nałożona, gdyby wniosek o obniżenie 
wymiaru kary pieniężnej nie został złożony - na 
wnioskodawcę, który jako pierwszy spełnił 
warunki, o których mowa w ust. 2; 
2) 20-30% w stosunku do wysokości kary, jaka 
zostałaby nałożona, gdyby wniosek o obniżenie 
wymiaru kary pieniężnej nie został złożony - na 
wnioskodawcę, który jako drugi spełnił warunki, o 
których mowa w ust. 2; 
3) maksymalnie 20% w stosunku do wysokości 
kary, jaka zostałaby nałożona na przedsiębiorcę, 
gdyby wniosek o obniżenie wymiaru kary 
pieniężnej nie został złożony - na pozostałych 
wnioskodawców, którzy spełnili warunki, o których 
mowa w ust. 12. 
4. W przypadku gdy wnioskodawca przedstawi 
istotne dowody, które umożliwią Prezesowi 
Urzędu wykorzysta do wykazaniae istnienia 
dodatkowych okoliczności, prowadzących do 
podwyższenia wymiaru kar pieniężnych dla 
uczestników porozumienia, Prezes Urzędu nie 
weźmie pod uwagę tych dodatkowych 
okoliczności przy wymierzaniu kary pieniężnej 
wnioskodawcy, który przedstawił te dowody, jeżeli 
do podwyższenia tego wymiaru kar pieniężnych 
nie doszłoby w przypadku nieprzedstawienia 
przez wnioskodawcę tych dowodów. 

 

Art. 113d 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

1. Leniency plus a harmonizacja pełna 
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Stosowanie instytucji określanej jako leniency plus budzi wątpliwości z perspektywy harmonizacji pełnej założonej w art. 18 Dyrektywy 

ECN+ w odniesieniu do tajnych karteli. Leniency plus pozwala na stosowanie przesłanek dodatkowego obniżenia kary obcych Dyrektywie 

ECN+. Tymczasem Dyrektywa ECN+ zakłada ujednolicenie tych przesłanek w odniesieniu do tajnych karteli.  

Ponadto, Projekt rozszerza zakres zastosowania leniency plus. Obecnie na dodatkowe obniżenie może liczyć przedsiębiorca spełniający w 

stosunku do dodatkowego (nieznanego porozumienia) tylko pierwszy próg dowodowy wymagany do odstąpienia od wymierzenia kary 

(dostarczający dowodów określonych w art. 113b pkt 2 lit. a). Projekt zakłada stosowanie leniency plus także w odniesieniu do 

wnioskodawcy, który spełni drugi próg dowodowy (dostarczy dowodów określonych w projektowanym art. 113b ust. 1 pkt 2 lit b, 

odpowiednika obecnego art. 113b pkt 2 lit. b).  

W związku z tym postulujemy rozważenie modyfikacji zakresu zastosowania leniency plus. 

2. Art. 113d: dodatkowe modyfikacje leniency plus w celu ogólnego podniesienia efektywności leniency 

Niezależnie od przyjętego rozwiązania, wskazujemy na konieczność doprecyzowania zasady w jakiej ma następować dodatkowa redukcja 

kary, przwidziana w art. 113d ust. 1 pkt 1. Bezwzględnie należy określić, czy redukcja ta ma nastąpić jednocześnie z obniżką przewidzianą 

w art. 113c ust. 3, przed nią, czy po niej.  

Ponadto postulujemy modyfikację instytucji leniency plus przez: 

a) wprowadzenie obowiązku ujawnienia innego naruszenia, w przypadku gdy wnioskodawca posiada o nim informacje (obecnie jest to 

pozostawione swobodnej decyzji przedsiębiorcy), 

b) obniżenia progu dodatkowej redukcji lub widełkowego określenia jego zakresu (leniency plus przewiduje bardzo istotną dodatkową 

redukcję, stosowaną automatycznie po spełnieniu jego warunków), 

c) uzależnienia wielkości obniżenia od powagi dodatkowo ujawnianego naruszenia. 

Zmiany te zakładają podniesienie efektywności systemu leniency, przez motywację do szerokiej współpracy z Prezesem Urzędu i 

przedstawiania informacji o szczególnym znaczeniu dla zapobiegania naruszeniom prawa konkurencji.  

 

Art. 113e 

Uzasadnienie postulowanych zmian 
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1. Art. 113e ust. 1: zmiany redakcyjne 

Projektowany art. 113e ust. 1 powinien odwoływać się do art. 113c ust. 2 pkt 2 zamiast art. 113c ust. 1 pkt 2. 

Ponadto w przepisie tym należy dodać zastrzeżenie wskazujące, że przepis stosuje się do wnioskodawców, którzy nie dysponują jedynie 

niektórymi informacjami określonymi w art. 113a ust. 2. Przepis bowiem w dalszej części wymaga dostarczenia określonego zakresu 

informacji przewidzianych w art. 113 a ust. 2. 

Wskazujemy również na konieczność uwzględnienia w liście informacji minimalnych wymaganych zgodnie z art. 113e ust. 1, informacji o 

innych wnioskach, tj. odesłania do art. 113a ust. 2 pkt 10. Odpowiada to wymogom art. 21 ust. 2 (f) Dyrektywy ECN+ 

Zwracamy również uwagę, że art. 21 ust. 2 Dyrektywy ECN+ wyznacza zakres koniecznych informacji minimalnych, zastrzegając jednak 

że musza być złożone, o ile są dostępne wnioskodawcy. Tymczasem zakładany w art. 113 e ust. 1 zakres informacji minimalnych jest 

sztywno określony. W związku z tym proponujemy wprowadzenie stosownego zastrzeżenia w art. 113e ust. 1 , tj: „oraz o ile to możliwe 

informacje, o których mowa w art. 113 a ust 3…”.  

Jest to uzasadnione biorąc pod uwagę fakt, że zebranie niektórych z informacji wymienionych w art. 113 e może być utrudnione, np. 

zebranie informacji z art. 113a ust. 2 pkt 9 w odniesieniu do wszystkich takich osób przy długotrwałym kartelu może być dużym wyzwaniem.  

2. Art. 113e ust. 2: gwarancja minimalnego terminu 

Proponujemy aby w przepisie tym zakreślić gwarancję minimalnego terminu na uzupełnienie wniosku, np. 35 dni (taki termin znajduje 

oparcie w dotychczasowej polityce Prezesa Urzędu – zob. „Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie 

programu łagodzenia kar. Tryb składania i postępowania z wnioskami o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej – 

wnioskami leniency” (Warszawa, maj 2017), pkt 22.  

3. Nowy Art. 113e ust. 3: dyskrecjonalność uznania wniosku 

Projektowany przepis art. 113e ust. 3 przewiduje dyskrecjonalne uprawnienie Prezesa Urzędu do uznania w razie uzupełnienia markera w 

terminie, że wnioskodawca złożył w dacie złożenia markera wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub o jej obniżenie. 

Postulujemy rozważenia zachowania stosowania w tym zakresie zasady automatyzmu. Przejście z systemu automatycznego przyznania 

miejsca w kolejce do dyskrecjonalnej decyzji Prezesa Urzędu skłania wnioskodawców  do składania  pełnych wniosków, ale rozwiązanie to 

ma również istotne mankamenty.   
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Proponowane w Projekcie rozwiązanie jest niekorzystne dla pewności prawa po stronie przedsiębiorców i wpłynie negatywnie na 

skuteczność programu leniency.  

Rozwiązanie to nie jest również konieczne do implementacji Dyrektywy ECN+. Zakładana w niej dyskrecjonalność może bowiem wyrażać 

się w swobodzie oceny przez Prezesa Urzędu co do właściwego uzupełnienia przez przedsiębiorcę uprzednio złożonego markera. W 

szczególności, czy został on uzupełniony zgodnie z zakresem i terminem wyznaczonym przedsiębiorcy przez Prezesa Urzędu. 

Należy podkreślić, że instytucja markera przyczynia się do przyśpieszenia i rozszerzenia działania programu leniency, ponieważ umożliwia 

podjęcie przedsiębiorcy szybkiego i skutecznego działania w celu rozpoczęcia uczestnictwa w programie leniency. Brak pewności, co do 

tego czy marker będzie zaakceptowany, może istotnie zniechęcać do korzystania z tej instytucji i w konsekwencji opóźnić składanie 

wniosków leniency lub skłaniać do rezygnacji z nich (np. ze względu na wątpliwości co do szans zajęcia korzystnego miejsca w kolejce).   

Na uwagę zasługuje również fakt, że dotychczasowa praktyka Prezesa Urzędu nie wskazuje na praktyczne problemy związane z 

funkcjonującym aktualnie rozwiązaniem zakładającym automatyczne przyznawanie miejsca w kolejce. Problemy takie nie zostały również 

zidentyfikowane w Uzasadnieniu. Obecne rozwiązanie jest tymczasem również korzystniejsze z punktu widzenia Prezesa Urzędu, ponieważ 

wyznacza on przedsiębiorcy zakres i termin uzupełnienia wniosku biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy i posiada 

dyskrecjonalność w zakresie oceny, czy przedsiębiorca w pełni zrealizował nałożony na niego obowiązek uzupełnienia markera. 

Ponadto, za utrzymaniem dotychczasowego rozwiązania przemawia również uzasadnienie projektu Dyrektywy ECN+ w zakresie rozdziału 

dotyczącego leniency. Podkreśla się w nim, że „[p]rzedsiębiorstwa będą ujawniać dane o tajnych kartelach, w których uczestniczyły, jedynie 

wówczas, gdy będą dysponować dostateczną pewnością prawa odnośnie do możliwości uzyskania zwolnienia z grzywien. Celem tego 

rozdziału jest zwiększenie pewności prawa dla przedsiębiorstw, które chcą ubiegać się o złagodzenie kar, a tym samym utrzymanie ich 

motywacji do współpracy z Komisją oraz krajowymi organami ochrony konkurencji, przez ograniczenie występujących obecnie różnic 

między programami łagodzenia kar obowiązującymi w poszczególnych państwach członkowskich.”  

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

1. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dysponuje 
informacjami w zakresie określonym w art. 113a 
ust. 2 lub dowodami lub informacjami, o których 

1. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dysponuje 
informacjami w zakresie określonym w art. 113a 
ust. 2 lub dowodami lub informacjami, o których 

1. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dysponuje 
niektórymi informacjami w zakresie określonym w 
art. 113a ust. 2 lub dowodami lub informacjami, o 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FPL%2FTXT%2FHTML%2F%3Furi%3DCELEX%3A52017PC0142%26from%3DEN&data=04%7C01%7CKrzysztof.Sikora%40cms-cmno.com%7C90cd9ec203514226160e08d8c89f1064%7C8ddab29711af4f76b704c18a1d2b702f%7C0%7C0%7C637479932804426586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Pe%2BW5rUNnLZu%2BLXBSZfQNcQGpPzb%2B4qKchaD%2F7WP5sk%3D&reserved=0
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mowa w art. 113b pkt 2 lub w art. 113c ust. 1 pkt 3, 
może złożyć do Prezesa Urzędu wniosek w formie 
skróconej zawierający opis porozumienia, który 
wskazuje co najmniej informacje, o których mowa 
w art. 113a ust. 2 pkt 1-4, 7 i 9. 
2. Prezes Urzędu niezwłocznie po złożeniu 
wniosku przez przedsiębiorcę określa zakres 
informacji lub dowodów, jakie należy przedstawić 
oraz termin ich przedstawienia. 
3. W przypadku przedstawienia informacji lub 
dowodów w terminie, o którym mowa w ust. 2, 
wniosek uznaje się za złożony w dacie złożenia 
wniosku w formie skróconej. 
4. Nieprzedstawienie informacji i dowodów w 
wyznaczonym terminie powoduje 
nieuwzględnienie wniosku. 

mowa w art. 113b ust. 1 pkt 2 lub w art. 113c ust. 
1 pkt 32, może złożyć do Prezesa Urzędu wniosek 
w formie skróconej zawierający opis porozumienia, 
który wskazuje co najmniej imię i nazwisko lub 
nazwę i adres wnioskodawcy, informacje, o 
których mowa w art. 113a ust. 2 pkt 1–43, 7 i 9 oraz 
informacje dotyczące charakteru praktyki objętej 
porozumieniem. 
2. Prezes Urzędu niezwłocznie po złożeniu 
wniosku przez przedsiębiorcę określa zakres 
informacji lub dowodów, jakie należy przedstawić 
oraz termin ich przedstawienia termin złożenia 
wniosku, o którym mowa w art. 113a lub art. 113c. 
3. W przypadku przedstawienia informacji lub 
dowodów złożenia w terminie, o którym mowa w 
ust. 2 wniosku, o którym mowa w art. 113a lub art. 
113c, Prezes Urzędu może uznać ten wniosek 
uznaje się za złożony w dacie złożenia wniosku w 
formie skróconej. 
4. Niezłożenie wniosku, o którym mowa w art. 113a 
lub art. 113c w wyznaczonym terminie powoduje 
nieuwzględnienie wniosku. 

których mowa w art. 113b ust. 12 pkt 2 lub w art. 
113c ust. 1 pkt 32, może złożyć do Prezesa Urzędu 
wniosek w formie skróconej zawierający opis 
porozumienia, który wskazuje co najmniej imię i 
nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy oraz, o 
ile to możliwe, informacje, o których mowa w art. 
113a ust. 2 pkt 1–43, 7, i 9 i 10 oraz informacje 
dotyczące charakteru praktyki objętej 
porozumieniem. 
2. Prezes Urzędu niezwłocznie po złożeniu 
wniosku przez przedsiębiorcę określa zakres 
informacji lub dowodów, jakie należy przedstawić 
oraz termin ich przedstawienia termin złożenia 
wniosku, o którym mowa w art. 113a lub art. 113c, 
który nie powinien być krótszy niż 35 dni. 
3. W przypadku przedstawienia informacji lub 
dowodów złożenia w terminie, o którym mowa w 
ust. 2 wniosku, o którym mowa w art. 113a lub art. 
113c, Prezes Urzędu może uznać uznaje ten 
wniosek uznaje się za złożony w dacie złożenia 
wniosku w formie skróconej. 
4. Niezłożenie wniosku, o którym mowa w art. 
113a lub art. 113c w wyznaczonym terminie 
powoduje nieuwzględnienie wniosku. 

 

Art. 113f 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Przepis powinien uwzględnić możliwość złożenia wniosku uproszczonego nie tylko w przypadku wnioskowania o zwolnienie z grzywien 

przed Komisją, ale i o ich obniżenie, zarówno w formie pełnego wniosku, jak i markera. Możliwości takie przewiduje art. 22 ust. 1 Dyrektywy 

ECN+.  

Projektowany art. 113f ust. 3 nie przewiduje uprawnienia Prezesa Urzędu (uwzględnionego w art. 22 ust. 5 Dyrektywy i wspomnianego w 

uzasadnieniu nowelizacji s. 34-35) do żądania pełnego wniosku w wyjątkowych okolicznościach. Proponujemy rozważanie zapisania wprost 

tej zasady w u.o.k.k. 
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W art. 113f ust. 6 pkt 2 należy wprowadzić gwarancje dotyczące minimalnego terminu do uzupełnienia wniosku, np. 35 dni (porównywalnie 

do terminu na uzupełnienie markera). 

Art. 113j ust. 1 pkt 3: Leniency dla osób zarządzających powinno obejmować zarówno obecne jak i byłe osoby zarządzające. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

1. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę do 
Komisji Europejskiej wniosku o zwolnienie z 
grzywien, o których mowa w art. 23 ust. 2 lit. a 
rozporządzenia nr 1/2003/WE, za udział w 
zakazanym porozumieniu obejmującym terytorium 
więcej niż trzech państw członkowskich Unii 
Europejskiej, przedsiębiorca może również złożyć 
do Prezesa Urzędu wniosek w formie 
uproszczonej. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera 
wskazanie: 
1) przedsiębiorców, którzy zawarli porozumienie; 
2) produktów lub usług, których dotyczy 
porozumienie; 
3) terytorium objętego porozumieniem; 
4) celu porozumienia; 
5) czasu trwania porozumienia; 
6) państw członkowskich Unii Europejskiej, w 
których znajdują się dowody na istnienie 
porozumienia. 
3. Wniosek w formie uproszczonej zawiera również 
informację o wnioskach złożonych, lub które 
przedsiębiorca zamierza złożyć w innych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej lub do 
Komisji Europejskiej. 
4. W przypadku wszczęcia postępowania 
dotyczącego porozumienia, o którym mowa we 
wniosku w formie uproszczonej, Prezes Urzędu 
wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie informacji, o których mowa 
w art. 113a ust. 2, oraz dowodów lub informacji, o 

1. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę do 
Komisji Europejskiej wniosku o zwolnienie z 
grzywien, o których mowa w art. 23 ust. 2 lit. a 
rozporządzenia nr 1/2003/WE, za udział w 
zakazanym porozumieniu obejmującym terytorium 
więcej niż trzech państw członkowskich Unii 
Europejskiej, przedsiębiorca może również złożyć 
do Prezesa Urzędu wniosek w formie 
uproszczonej. 
2. Wniosek w formie uproszczonej zawiera 
wskazanie: 
1) imienia, nazwiska lub nazwy oraz adresu 
wnioskodawcy; 
2) przedsiębiorców, którzy zawarli porozumienie; 
3) produktów lub usług, których dotyczy 
porozumienie; 
4) obszaru objętego porozumieniem; 
5) czasu trwania oraz charakteru praktyki objętej 
porozumieniem; 
6) państw członkowskich Unii Europejskiej, w 
których prawdopodobnie znajdują się dowody na 
istnienie porozumienia; 
7) informacje o złożonych wnioskach o 
złagodzenie kary lub o wnioskach, które 
przedsiębiorca zamierza złożyć w Komisji 
Europejskiej, w innych organach ochrony 
konkurencji państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub organach ochrony konkurencji 
innych państw, których dotyczy niedozwolone 
porozumienie. 

1. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę do 
Komisji Europejskiej wniosku, w tym wniosku w 
formie skróconej, o zwolnienie lub obniżenie z 
grzywien, o których mowa w art. 23 ust. 2 lit. a 
rozporządzenia nr 1/2003/WE, za udział w 
zakazanym porozumieniu obejmującym terytorium 
więcej niż trzech państw członkowskich Unii 
Europejskiej, przedsiębiorca może również złożyć 
do Prezesa Urzędu wniosek w formie 
uproszczonej. 
2. Wniosek w formie uproszczonej zawiera 
wskazanie: 
1) imienia, nazwiska lub nazwy oraz adresu 
wnioskodawcy; 
2) uczestników porozumienia przedsiębiorców, 
którzy zawarli porozumienie; 
3) produktów lub usług, których dotyczy 
porozumienie; 
4) obszaru objętego porozumieniem; 
5) czasu trwania oraz charakteru praktyki objętej 
porozumieniem; 
6) państw członkowskich Unii Europejskiej, w 
których prawdopodobnie znajdują się dowody na 
istnienie porozumienia; 
7) informacje o złożonych wnioskach o 
złagodzenie kary lub o wnioskach, które 
przedsiębiorca zamierza złożyć w Komisji 
Europejskiej, w innych organach ochrony 
konkurencji państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub organach ochrony konkurencji 
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których mowa w art. 113b pkt 2 lub w art. 113c ust. 
1 pkt 3. 
5. W przypadku przedstawienia informacji i 
dowodów w terminie, o którym mowa w ust. 4, 
wniosek uznaje się za złożony w dacie złożenia 
wniosku w formie uproszczonej. 

3. Prezes Urzędu przed wszczęciem 
postępowania może zwracać się do 
przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, wyłącznie 
o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień w 
zakresie informacji wskazanych w ust. 2. 
4. Po otrzymaniu wniosku w formie uproszczonej 
Prezes Urzędu sprawdza czy do dnia otrzymania 
tego wniosku nie wpłynął do Prezesa Urzędu 
wniosek, o którym mowa w art. 113a lub art. 113c 
lub wniosek w formie uproszczonej dotyczący tego 
samego porozumienia. 
5. Prezes Urzędu przekazuje wnioskodawcy 
informację o: 
1) niezłożeniu przez innych wnioskodawców 
wniosków, o których mowa w art. 113a lub art. 
113c lub wniosku w formie uproszczonej 
dotyczącego tego samego porozumienia; 
2) spełnianiu przez wniosek złożony przez 
wnioskodawcę wymogów, o których mowa w ust. 
2. 
6. W przypadku wszczęcia postępowania 
dotyczącego porozumienia, o którym mowa we 
wniosku w formie uproszczonej, Prezes Urzędu 
wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie wniosku, o którym mowa w 
art. 113a lub w art. 113c. 
7. W przypadku złożenia w terminie wniosku, o 
którym mowa w art. 113a lub art. 113c, wniosek 
uznaje się za złożony w dacie złożenia wniosku w 
formie uproszczonej, jeżeli wniosek w formie 
uproszczonej dotyczył produktów lub usług, 
obszaru oraz okresu istnienia porozumienia 
wskazanych we wniosku o złagodzenie kary 
przedłożonym Komisji Europejskiej, który mógł 
podlegać aktualizacji. 

innych państw, których dotyczy niedozwolone 
porozumienie. 
3. Prezes Urzędu przed wszczęciem 
postępowania może zwracać się do 
przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, wyłącznie 
o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień w 
zakresie informacji wskazanych w ust. 2. 
4. Po otrzymaniu wniosku w formie uproszczonej 
Prezes Urzędu sprawdza czy do dnia otrzymania 
tego wniosku nie wpłynął do Prezesa Urzędu 
wniosek, o którym mowa w art. 113a lub art. 113c 
lub wniosek w formie uproszczonej dotyczący tego 
samego porozumienia. 
5. Prezes Urzędu przekazuje wnioskodawcy 
informację o: 
1) niezłożeniu przez innych wnioskodawców 
wniosków, o których mowa w art. 113a lub art. 
113c lub wniosku w formie uproszczonej 
dotyczącego tego samego porozumienia; 
2) spełnianiu przez wniosek złożony przez 
wnioskodawcę wymogów, o których mowa w ust. 
2. 
6. W przypadku wszczęcia postępowania 
dotyczącego porozumienia, o którym mowa we 
wniosku w formie uproszczonej, Prezes Urzędu 
wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie wniosku, o którym mowa w 
art. 113a lub w art. 113c. 
7. W przypadku złożenia w terminie wniosku, o 
którym mowa w art. 113a lub art. 113c, wniosek 
uznaje się za złożony w dacie złożenia wniosku w 
formie uproszczonej, jeżeli wniosek w formie 
uproszczonej dotyczył produktów lub usług, 
obszaru oraz okresu istnienia porozumienia 
wskazanych we wniosku o złagodzenie kary 
przedłożonym Komisji Europejskiej, który mógł 
podlegać aktualizacji. 
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Art. 113j ust. 1 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Postulowane zmiany wynikają z wcześniej wyrażonego stanowiska do art. 6aa, a komentarze tam wyrażone pozostają aktualne. Finalne 

brzmienie art. 113j powinno korespondować z ostatecznym modelem odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności osób zarządzających. 

Dodatkowo wydaje się zasadne doprecyzowanie w art. 113 ust 1 pkt 3), iż wniosek leniency obejmuje zarówno byłe jak i obecne osoby 

zarządzające przedsiębiorcy, co korespondowałoby z projektowanym art. 106a ust. 4. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

Wniosek przedsiębiorcy zgodny z wymogami 
określonymi w art. 113a ust. 2, wraz z którym 
przedstawiono dowody lub informacje, o których 
mowa w art. 113b pkt 2 lub w art. 113c ust. 1 pkt 
3, obejmuje również osoby zarządzające tego 
przedsiębiorcy, o których mowa w art. 6a. 
 

Wniosek przedsiębiorcy zgodny z wymogami 
określonymi w art. 113a ust. 2, wraz z którym 
przedstawiono dowody lub informacje, o których 
mowa w art. 113b pkt 2 ust. 1 lub w art. 113c ust. 
1 pkt 3 ust. 2 pkt 2, obejmuje również: 
1) przedsiębiorców wywierających decydujący 
wpływ na tego przedsiębiorcę; 
2) przedsiębiorców, na których ten przedsiębiorca 
wywiera decydujący wpływ; 
3) osoby zarządzające tego przedsiębiorcy, o 
których mowa w art. 6a. 

Wniosek przedsiębiorcy zgodny z wymogami 
określonymi w art. 113a ust. 2, wraz z którym 
przedstawiono dowody lub informacje, o których 
mowa w art. 113b pkt 2 ust. 1 lub w art. 113c ust. 
1 pkt 3 ust. 2 pkt 2, obejmuje również: 
1) przedsiębiorców kierujących działaniami tego 
przedsiębiorcy wywierających decydujący wpływ 
na tego przedsiębiorcę; 
2) których działaniami kieruje ten przedsiębiorca 
na których ten przedsiębiorca wywiera decydujący 
wpływ; 
3) osoby zarządzające tego przedsiębiorcy, o 
których mowa w art. 6a obecnych lub byłych 
dyrektorów, kadrę zarządzającą i pracowników 
tego przedsiębiorcy. 

 

Art. 113l ust 1 i 2 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Postulujemy zmianę proponowanego w projekcie brzmienia art. 113l ust 1 i 2 poprzez dookreślenie, iż Prezes Urzędu przekazuje informacje 

wyłącznie właściwemu prokuratorowi lub sądowi. W większości przypadków będzie to prokurator lub sąd prowadzący, lub zamierzający 

prowadzić, postępowanie w danej sprawie. Jednocześnie za zasadne uznajemy zawężenie przesłanek, kiedy Prezes Urzędu będzie 
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uprawniony do wycofania swojego oświadczenia o spełnieniu przez oskarżonego wymogów do odstąpienia/obniżenia kary, do okoliczności 

nieuwzględnienia takich wniosków przez Prezesa Urzędu. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak 1. Prezes Urzędu na wniosek prokuratora lub 
sądu: 
1) przekazuje informacje niezbędne do ustalenia 
istnienia podstaw: 
a) umorzenia postępowania karnego lub braku 
przesłanek do jego wszczęcia, w związku z 
zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 
305a § 1 Kodeksu karnego, 
b) nadzwyczajnego złagodzenia kary lub 
odstąpienia od wymierzenia kary, w związku z 
zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 
305b Kodeksu karnego; 
2) występuje do Komisji Europejskiej lub 
właściwego organu ochrony konkurencji państwa 
członkowskiego UE o przekazanie informacji 
niezbędnych do ustalenia istnienia podstaw 
umorzenia postępowania karnego lub braku 
przesłanek do jego wszczęcia w związku z 
zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 
305a § 2 Kodeksu karnego. 
2. Prezes Urzędu informuje prokuratora lub sąd o 
otrzymaniu wniosku dotyczącego porozumienia, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy lub 
naruszającego zakaz, o którym mowa w art. 101 
TFUE, wypełniającego znamiona popełnionego 
przez sprawcę przestępstwa, o którym mowa w 
art. 305 Kodeksu karnego, zgodnego z wymogami 
określonymi w art. 113a ust. 1 i 2 oraz art. 113b 
ust. 1 pkt 2 lub art. 113c ust. 2 pkt 2. 
3. Prezes Urzędu na wniosek prokuratora lub 
sądu lub z urzędu może w każdym czasie przed 
wydaniem wyroku wycofać swoje oświadczenie o 
spełnieniu przez oskarżonego wymogów dla 

1. Prezes Urzędu na wniosek właściwego 
prokuratora lub sądu: 
1) przekazuje informacje niezbędne do ustalenia 
istnienia podstaw: 
a) umorzenia postępowania karnego lub braku 
przesłanek do jego wszczęcia, w związku z 
zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 
305a § 1 Kodeksu karnego, 
b) nadzwyczajnego złagodzenia kary lub 
odstąpienia od wymierzenia kary, w związku z 
zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 
305b Kodeksu karnego; 
2) występuje do Komisji Europejskiej lub 
właściwego organu ochrony konkurencji państwa 
członkowskiego UE o przekazanie informacji 
niezbędnych do ustalenia istnienia podstaw 
umorzenia postępowania karnego lub braku 
przesłanek do jego wszczęcia w związku z 
zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 
305a § 2 Kodeksu karnego. 
2. Prezes Urzędu informuje właściwego 
prokuratora lub sąd o otrzymaniu wniosku 
dotyczącego porozumienia, o którym mowa w art. 
6 ust. 1 tej ustawy lub naruszającego zakaz, o 
którym mowa w art. 101 TFUE, wypełniającego 
znamiona popełnionego przez sprawcę 
przestępstwa, o którym mowa w art. 305 Kodeksu 
karnego, zgodnego z wymogami określonymi w 
art. 113a ust. 1 i 2 oraz art. 113b ust. 1 pkt 2 lub 
art. 113c ust. 2 pkt 2. 
3. Prezes Urzędu na wniosek właściwego 
prokuratora lub sądu lub z urzędu może w 
każdym czasie przed wydaniem wyroku wycofać 
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odstąpienia od wymierzenia kary, jej obniżenia lub 
zwolnienia z kary w ramach programu łagodzenia 
kar 

swoje oświadczenie o spełnieniu przez 
oskarżonego wymogów dla odstąpienia od 
wymierzenia kary, jej obniżenia lub zwolnienia z 
kary w ramach programu łagodzenia kar, w 
przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym 
mowa w art. 113b ust.1 pkt 1, 113b ust. 4 oraz art. 
113c. 
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Art. 105n i 105na 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

1. Uzasadnienie postanowienia SOKiK 

Spośród wszystkich kompetencji dochodzeniowych przyznanych Prezesowi Urzędu w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 

przeszukanie jest instytucją najbardziej ingerującą w wolności zagwarantowane w Konstytucji i EKPC, tj. wolność działalności gospodarczej 

(art. 22 Konstytucji), prawo do prywatności (art. 47 i 49 Konstytucji, art. 8 ust. 1 EKPC) oraz prawo własności (art. 21 ust. 1 Konstytucji, Art. 

1 Protokołu dodatkowego do EKPC). W konsekwencji, korzystanie z tego instrumentu powinno mieć miejsce w szczególnie uzasadnionych 

okolicznościach z poszanowaniem zasady proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Na okoliczności te zwrócił uwagę Trybunał 

Konstytucyjny w wyroku z 16 stycznia 2019 r. P 19/17, wskazując, że „[b]rak możliwości wniesienia zażalenia na analizowane postanowienie 

dotyczy pośrednio środka procesowego, który ze swej natury głęboko ingeruje w sferę praw przedsiębiorcy. Czynności podejmowane w 

trakcie przeszukania naruszają swobodę działalności gospodarczej oraz konstytucyjnie chronione prawo do prywatności i prawo własności 

w stopniu większym niż w przypadku standardowej kontroli prowadzonej na podstawie przepisów prawa przedsiębiorców przez organ 

administracji”. 

Prowadzenie przeszukań z naruszeniem zasady proporcjonalności może bowiem prowadzić do nadużyć w postaci tzw. „wypraw 

badawczych” (fishing expeditions), tj. sytuacji, gdy organ ochrony konkurencji, nie posiadając dostatecznie uzasadnionego podejrzenia 

naruszenia przepisów ustawy lub TFUE, przeprowadza przeszukanie w celu poszukiwania dowodów dotyczących bliżej nieokreślonego 

naruszenia. Problem „wypraw badawczych” jest realnym zagrożeniem dla przywołanych powyżej praw i wolności, na które zwracał uwagę 

nie tylko Trybunał Konstytucyjny w wyroku P 19/17 (nawiązując do ochrony „przed arbitralną ingerencją w sferę prywatnej działalności 

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 19 STYCZNIA 2019 R. SYGN. P 19/17 
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przedsiębiorcy i nieproporcjonalnością podejmowanych czynności”), ale również ETPC32 , sądy unijne33 oraz sądy innych państw 

członkowskich UE34. 

Środkiem ochrony przeszukiwanego przed nadmierną ingerencją w jego konstytucyjne wolności jest sądowa kontrola nad przeszukaniem. 

Skuteczność tej kontroli zapewnia nie tylko samo powierzenie sądowi kompetencji do udzielania zgody na przeszukanie, czy przyznanie 

przeszukiwanemu uprawnienia do wniesienia środka zaskarżenia na to postanowienie (zgodnie z przywołanym wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego). Z perspektywy ochrony konstytucyjnych praw i wolności konieczne jest również możliwie dokładne określenie przedmiotu 

przeszukania, które powinno być komunikowane przeszukiwanemu bez zbędnej zwłoki. Zapewnienie przeszukiwanemu rzetelnej informacji 

o przedmiocie przeszukania w momencie jego rozpoczęcia umożliwia nie tylko ochronę jego praw, ale również wyznacza zakres 

wyrażonego w art. 105d ust. 1 obowiązku aktywnej współpracy z Prezesem Urzędu w trakcie czynności przeszukania (w wyroku z 21 

kwietnia 2016 r. III SK 23/15 Sąd Najwyższy wskazał, że współpraca z organem powinna mieć charakter aktywny). Na obowiązek 

współpracy z przeszukującymi wskazuje się również w orzecznictwie unijnym35. 

Na fundamentalne znaczenie uzasadnienia postanowienia o przeszukaniu z perspektywy ochrony konstytucyjnych praw i wolności zwracał 

uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku P 19/17: „Postanowienie sądu ochrony konkurencji i konsumentów nie zawiera uzasadnienia, 

podobnie jak postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, w toku którego najczęściej jest przeprowadzanie przeszukanie. 

Odpis wniosku Prezesa UOKiK o wydanie przez sąd zgody na przeprowadzenie przeszukania nie jest włączany do akt prowadzonego 

przezeń postępowania. Sąd rozpatrujący w postępowaniu odwoławczym decyzję stwierdzającą praktykę ograniczającą konkurencję nie ma 

więc wglądu w motywy ani dowody, jakie kierowały Prezesem UOKiK, podobnie jak nie ma wglądu w motywy i tok rozumowania sądu 

ochrony konkurencji i konsumentów stanowiące podstawę wyrażonej zgody na przeszukanie”. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego 

 
32  Np. wyrok ETPC z 2 kwietnia 2015 r. w sprawach 63629/10 i 60567/10 Vinci Construction i GTM Génie Civil et Services przeciwko Francji; wyrok ETPC z 2 października 2014 r. w sprawie 97/11, 

Delta Pekárny przeciwko Republice Czeskiej. 
33  Np. wyrok TSUE z 18 czerwca 2015 r. C-583/13 P, Deutsche Bahn AG i in. przeciwko Komisji Europejskiej; wyrok Sądu UE z 6 września 2013 r. sprawy połączone T-289/11, T-290/11 i T-521/11, 

Deutsche Bahn AG i in. przeciwko Komisji Europejskiej; wyrok TSUE z 16 lipca 2020 r. C-606/18 P, Nexans France SAS i Nexans SA przeciwko Komisji Europejskiej; wyrok Sądu UE z 12 lipca 
2018 r. T-449/14, Nexans France i Nexans przeciwko Komisji Europejskiej; wyrok Sądu UE z 14 listopada 2012 r. T-140/09, Prysmian SpA i Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl przeciwko Komisji 
Europejskiej; wyrok Sądu UE z 5 października 2020 r. T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon i Achats Marchandises Casino SAS (AMC), dawniej EMC Distribution, przeciwko Komisji Europejskiej. 

34  Np. wyrok czeskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2019 r. 1 As 80/2018 – 201, Daich / Hochtief Cz / Swietelsky / Ave Cz / Vidox / Colas Cz / Ohl Žs / Lesostavby Třeboň; 
wyrok hiszpańskiego Sądu Najwyższego z 17 września 2018 r. 2922/2016, Repsol przeciwko CNMC. 

35  Wyrok ETS z 22 października 2002 r. C-94/00, Roquette Frères SA przeciwko Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Zbiór Orzeczeń 2002 I-
09011, pkt 47; wyrok ETS z 21 września 1989 r. w sprawach połączonych 46/87 i 227/88 Hoechst przeciwko Komisji, Zbiór Orzeczeń 1989 s. 2859, pkt 29. 
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znajduje potwierdzenie w orzecznictwie strasburskim, w którym zwraca się uwagę, że zbyt szerokie określenie przedmiotu przeszukania 

może implikować daleko idącą arbitralność przy prowadzeniu czynności przez organowi przeszukującego36. 

Zatem, bardzo poważne wątpliwości na gruncie Konstytucji oraz EKPC budzi model, w którym przeszukiwany otrzymuje postanowienie o 

wyrażeniu zgody na przeszukanie bez uzasadnienia. Wątpliwości tych nie zmniejsza możliwość zwrócenia się z wnioskiem o uzasadnienie 

przez przeszukiwanego. Zgodnie bowiem z zaproponowanym brzmieniem art. 105na ust. 4 zd. 2, przeszukiwany może zgłosić wniosek 

(żądanie) przeszukiwanego w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Z zaproponowanego przez Autorów brzmienia art. 105na ust. 3 

wynika bowiem, że doręczenie postanowienia następuje po jego okazaniu przez przeszukujących, a więc termin ten nie rozpoczyna biegu 

w chwili rozpoczęcia przeszukania (złożenie wniosku o doręczenie uzasadnienia przed rozpoczęciem tygodniowego terminu zostało uznane 

za niedopuszczalne w odniesieniu do wyroków – uchwała Sądu Najwyższego z 24 maja 2017 r. III CZP 18/17). Z kolei, zgodnie z aktualnym 

brzmieniem art. 357 § 3 k.p.c., uzasadnienie sporządza się w terminie tygodnia od dnia wpływu do właściwego sądu wniosku o doręczenie 

postanowienia z uzasadnieniem. Oznacza to, że w przypadku przyjęcia Projektu w zaproponowanym brzmieniu pomiędzy faktycznym 

rozpoczęciem czynności przeszukania a otrzymaniem przez przeszukiwanego uzasadnienia będą musiały nastąpić następujące zdarzenia: 

• doręczenie postanowienia SOKiK – ze względu na brak szczególnych rozwiązań w tym zakresie następuje ono w trybie określonym 

w art. 131 § 1 k.p.c., tj. za pośrednictwem operatora pocztowego, 

• upływ 7-dniowego terminu na złożenie wniosku o doręczenie uzasadnienia postanowienia, 

• otrzymanie wniosku przeszukiwanego przez SOKiK – zgodnie z art. 165 § 2 k.p.c. wniosek ten – jako pismo procesowe – może 

również zostać złożony w polskiej placówce pocztowej (należy mieć na uwadze, że siedziba SOKiK znajduje się w Warszawie, 

podczas gdy przeszukanie może odbywać się w innej części Polski), 

• upływ tygodniowego terminu – liczonego od dnia wpływu wniosku (art. 357 § 3 k.p.c.) na sporządzenie uzasadnienia; termin ten ma 

charakter instrukcyjny, co oznacza, że jego przekroczenie przez sąd nie implikuje żadnych ujemnych skutków procesowych37, 

• doręczenie uzasadnienia w trybie art. 131 § 1 k.p.c., tj. za pośrednictwem operatora pocztowego. 

 
36  Wyrok ETPC z 28 kwietnia 2005 r. 41604/98, Buck przeciwko Niemcom; wyrok ETPC z 9 grudnia 2004 r. 41872/98, Van Rossem przeciwko Belgii. 
37  A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 2019, wyd. 10, SIP Legalis. 
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Oznacza to, że nawet w przypadku natychmiastowego skorzystania przez przeszukiwanego z przysługujących mu uprawnień (złożenia 

wniosku o uzasadnienie w pierwszym dniu terminu bezpośrednio w SOKiK), faktyczny czas oczekiwania na uzasadnienie może wynieść co 

najmniej tydzień (czas na sporządzenie uzasadnienia przez SOKiK). Tymczasem, czas trwania przeszukań może być bardzo krótki, np. w 

sprawie zakończonej wydaniem decyzji z 30 grudnia 2020 r. RKR-11/2020 przeszukanie odbyło się w dniach 4-6 czerwca 2018 r. (pkt 9 

tejże decyzji) – a więc po uprawomocnieniu się postanowienia SOKiK z 7 marca 2017 r. XVII AmZ 15/17 nakazującego dokonywanie 

czynności przeszukania polegających na przeglądaniu kopii informatycznych nośników danych w siedzibie przedsiębiorcy – tzn. trwało 

zaledwie 3 dni. 

Tak długi okres oczekiwania na uzasadnienie postanowienia może również uniemożliwić przeszukiwanemu wykonanie prawa do złożenia 

zażalenia na czynności przeszukania na podstawie art. 105q pkt 1 w zw. z art. 105m ust. 1. W sytuacji, gdy przedmiotem zażalenia mogą 

być czynności wykraczające poza zakres przedmiotowy przeszukania, a zażalenie to może zostać wniesione w terminie 7 dni od dnia 

dokonania tych czynności, otrzymanie przez przeszukującego uzasadnienia „doprecyzowującego” treść postanowienia po upływie 7 dni 

może nastąpić po upływie terminu na wniesienie zażalenia na te czynności. 

Model, w którym przeszukiwanemu komunikowane są przyczyny przeprowadzania czynności przeszukania obowiązuje m.in.: 

• w postępowaniach przed Komisją Europejską – zgodnie z art. 20 ust. 4 rozporządzenia 1/2003 decyzja Komisji Europejskiej o 

przeprowadzeniu kontroli powinna zawierać m.in. wskazanie celu kontroli. Nie oznacza to, że Komisja ma obowiązek dokładnego 

wskazania naruszenia i wyjawienia szczegółów prowadzonego postępowania na jego szkodę – w orzecznictwie sądów unijnych 

wymóg ten jest rozumiany jako konieczność „jasnego wskazania hipotez, które zamierza zweryfikować”38 (por. wyrok SPI z 12 lipca 

2007 r. T-266/03, Groupement des cartes bancaires (CB) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiór Orzeczeń 2007 II-00083). 

• w polskiej procedurze karnej (do którego odwoływał się Trybunał Konstytucyjny w wyroku P 19/17) – przeszukanie jest prowadzone 

na podstawie postanowienia prokuratora lub sądu (art. 220 § 2 k.p.k.), przy czym postanowienie to powinno zawierać uzasadnienie 

(art. 94 § 1 pkt 5 i art. 98 § 1 k.p.k. oraz § 161 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin 

wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury) i wraz z uzasadnieniem jest okazywane osobie, 

 
38  Por. wyrok SPI z 12 lipca 2007 r. T-266/03, Groupement des cartes bancaires (CB) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiór Orzeczeń 2007 II-00083; J. Nuijten, Inspections [w:] E. 

Rousseva (red.), EU Antitrust Procedure, Oxford University Press 2020, s. 98-99. 
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u której przeszukanie ma być przeprowadzone. Tylko w wyjątkowych przypadkach możliwe jest odroczenie sporządzenia 

uzasadnienia do 7 dni (art. 98 § 2 k.p.k.), jak również dokonanie czynności przeszukania bez postanowienia, które to czynności należy 

również zatwierdzić postanowieniem w ciągu 7 dni (art. 220 § 3 k.p.k.). 

Alternatywnymi wobec siebie rozwiązaniami zapewniającymi zgodność zaproponowanych rozwiązań z Konstytucją oraz EKPC, a tym 

samym prawidłowe wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego P 19/17 są: 

a) nałożenie na SOKiK obowiązku sporządzenia uzasadnienia postanowienia o wyrażeniu zgody na przeszukanie z urzędu. 

Postanowienie wraz z uzasadnieniem byłoby doręczane Prezesowi Urzędu, który okazując te dokumenty przeszukiwanemu 

dokonywałby tym samym doręczenia postanowienia. W tym momencie rozpoczynałby bieg 7-dniowy termin na wniesienie zażalenia 

na postanowienie. Ze względu na konieczność wykonania przez SOKiK dodatkowych czynności – w postaci sporządzenia 

uzasadnienia – zasadne byłoby również przedłużenie terminu na rozpoznanie wniosku Prezesa Urzędu z zaproponowanych w 

Projekcie 72 godzin do 120 godzin. Obowiązek sporządzenia uzasadnienia z urzędu korespondowałby z analogicznym obowiązkiem 

SOKiK, zaproponowanym przez Autorów, w odniesieniu do sytuacji oddalenia wniosku Prezesa Urzędu. 

b) Brak obowiązku sporządzenia uzasadnienia przez SOKiK przy jednoczesnym odwołaniu się do przewidzianej w art. 357 § 6 k.p.c. 

możliwości powołania i doręczenia pisma procesowego strony zawierającego wniosek w całości uwzględniony przez sąd. Ponieważ 

pismem procesowym – w rozumieniu przywołanego przepisu – byłby wniosek Prezesa Urzędu o wyrażenie zgody na przeszukanie, 

konieczne byłoby doręczenie tego wniosku. Wniosek ten powinien zostać doręczony wraz z postanowieniem SOKiK, tj. w momencie 

rozpoczęcia czynności przeszukania. Mając na uwadze dobro postępowania, należałoby rozważyć – wzorem rozwiązań 

funkcjonujących w procedurze karnej – możliwość anonimizacji danych osobowych zawiadamiających będących osobami fizycznymi 

(sygnalistów) w wersji wniosku doręczanej przeszukiwanemu (wówczas Prezes Urzędu sporządzałby zanimizowaną wersję wniosku 

na potrzeby doręczenia przeszukiwanemu). 

Na marginesie wskazać należy, że ze względu na stosowanie procedury cywilnej w odniesieniu do postępowania w sprawie wyrażenia 

zgody na przeszukanie, wniosek o uzasadnienie postanowienia SOKiK podlegałby opłacie sądowej w wysokości 100 zł. W brzmieniu 

Projektu zaproponowanym przez Autorów stosowanie art. 25b ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie zostało bowiem 



89 
 

wyłączone. Tworzy to dodatkową barierę w dostępie przeszukiwanego do informacji o przyczynach (celu) ograniczenia konstytucyjnych 

wolności i praw. 

2. Symetryczność i proporcjonalność uprawnień Prezesa Urzędu i przedsiębiorcy 

Autorzy Projektu proponują w art. 105 ust. 7, aby Prezes Urzędu miał prawo ponownego (bez ograniczenia liczby wniosków składanych w 

danej sprawie) złożenia wniosku do SOKiK o wyrażenie zgody na przeszukanie w razie odmowy udzielenia przez SOKiK zgody na 

przeprowadzenie przeszukania. Prezes Urzędu mógłby – na podstawie proponowanego brzmienia komentowanego przepisu – składać 

ponowny wniosek uwzględniając treść postanowienia SOKiK lub wskazujący na inne okoliczności faktyczne lub prawne. Uprawnienia 

Prezesa Urzędu nie będą w tym zakresie symetryczne i proporcjonalne do uprawnień przedsiębiorcy. Przedsiębiorca będzie mógł 

skorzystać jedynie z zażalenia (w tym do sądu drugiej instancji), natomiast Prezes Urzędu będzie mógł składać wniosek do SOKiK w tej 

samej sprawie bez żadnego ograniczenia. 

Powyższa propozycja powoduje poważne ryzyko, że Prezes Urzędu, dysponując obszernym materiałem dowodowym w sprawie, będzie 

składał wnioski do SOKiK o wyrażenie zgody na przeszukanie dołączając do wniosku jak najmniejszą liczbę dowodów i powołując jedynie 

niektóre znane mu okoliczności faktyczne. Taka praktyka mogłaby mieć na celu ograniczenia dostępu przedsiębiorcy do posiadanych przez 

Prezesa Urzędu dowodów (ponieważ dowody te mogłyby zostać ujawnione przedsiębiorcy w uzasadnieniu postanowienia SOKiK). W razie 

odmowy zgody na przeszukanie, Prezes Urzędu mógłby (bez ograniczenia) uzupełnić wniosek (o niektóre) posiadane dowody i znane mu 

okoliczności faktyczne.  

W celu ograniczenia powyższego ryzyka należy umożliwić złożenie ponownego wniosku jedynie do przypadków ujawnienia przez Prezesa 

Urzędu nowych dowodów i okoliczności faktycznych. W takim wypadku Prezes Urzędu będzie zobowiązany do składania wniosków, które 

od razu będą zawierać wszystkie znane mu (i konieczne do prawidłowego uzasadnienia wniosku) dowody, ponieważ w przeciwnym razie 

będzie ponosił ryzyko odmowy zgody na dokonanie przeszukania. Zaproponowane rozwiązanie poprawi więc standard ochrony praw 

przedsiębiorcy w postępowaniu.  

Jednocześnie brak jest uzasadnienia dla umożliwienia Prezesowi Urzędu składania ponownego wniosku o wyrażeniu zgody na 

przeszukanie wskazującego na inne okoliczności prawne niż wskazane w pierwotnym i zakwestionowanym przez SOKiK wniosku. Organ 

administracji powinien być w pełnym zakresie zobowiązany do pełnego i właściwego uzasadniania prawnego składanych wniosków. 
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3. Określenie terminu, w którym należy przeprowadzić przeszukanie 

Efektywność przeszukania jako instrumentu dochodzeniowego uzależniona jest od szybkiego działania, tzn. po złożeniu wniosku o wyrażenie 

zgody SOKiK ma krótki termin na wydanie postanowienia (obecnie 48 godzin), podczas gdy nadmierne opóźnianie rozpoczęcia czynności 

przeszukania zagrożone jest wysokimi karami pieniężnymi. Brak „lustrzanych” obowiązków w zakresie terminów po stronie Prezesa Urzędu 

może prowadzić do nadużyć, np. polegających na opóźnianiu rozpoczęcia przeszukania pomimo uzyskania zgody SOKiK. Kwestie dotyczące 

„terminu obowiązywania” zgody SOKiK były podnoszone w postępowaniach sądowych39. Aby uniknąć tego rodzaju wątpliwości postuluje się 

wprowadzenie do u.o.k.k. terminu, w którym postanowienie o wyrażeniu zgody na przeszukanie powinno zostać „skonsumowane”. 

4. Brak suspensywności zażalenia 

Celem zapewnienia efektywnej kontroli sądowej nad przeszukaniem zasadne byłoby wprowadzenie modelu względnej suspensywności 

zażalenia na postanowienie SOKiK (w miejsce zaproponowanego przez Autorów braku suspensywności). Rozwiązanie takie jest zgodne z 

modelem obowiązującym w polskiej procedurze karnej (art. 462 § 1 k.p.k.), do którego to standardu odnosił się Trybunał Konstytucyjny w 

wyroku P 19/17. 

Postulowane zmiany 

Art. 105n ust. 4 i nast. 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

4. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów 
wydaje w ciągu 48 godzin postanowienie w 
sprawie, o której mowa w ust. 2. [Na 
postanowienie sądu ochrony konkurencji i 
konsumentów nie przysługuje zażalenie.]* 
 
* Przepis uznany za niezgodny z Konstytucją 
wyrokiem TK z 16 stycznia 2019 r. P 19/17 

4. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów wydaje 
w ciągu 4872 godzin postanowienie w sprawie, o 
której mowa w ust. 2. [Na postanowienie sądu 
ochrony konkurencji i konsumentów nie 
przysługuje zażalenie.] 
5. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, 
uwzględnia wniosek w całości albo odmawia 
uwzględnienia wniosku w całości. 
6. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów 
uzasadnia postanowienie o odmowie udzielenia 
zgody na przeprowadzenie przeszukania z urzędu, 

4. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów 
wydaje w ciągu 4872 120 godzin postanowienie w 
sprawie, o której mowa w ust. 2. [Na 
postanowienie sądu ochrony konkurencji i 
konsumentów nie przysługuje zażalenie.] 
5. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, 
uwzględnia wniosek w całości albo odmawia 
uwzględnienia wniosku w całości. 
6. W przypadku uwzględnienia wniosku Prezesa 
Urzędu sąd ochrony konkurencji i konsumentów 
uzasadnia postanowienie o udzieleniu zgody na 

 
39  Postanowienie SOKiK z 3 października 2017 r. XVII AmZ 121/17, postanowienie SOKiK z 10 października 2017 r. XVII AmZ 124/17; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 lutego 

2018 r. VII AGz 268/18; J. Polański, Dawn Raids and the Role of Forensic IT in Antitrust Investigations, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2020, 13(21), s. 199. 
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w terminie 5 dni od jego wydania. W przypadku gdy 
odmowa udzielenia zgody na przeszukanie wynika 
z braku wystarczającego uzasadnienia wniosku w 
części, sąd ochrony konkurencji i konsumentów 
wskazuje w uzasadnieniu postanowienia, w jakiej 
części wniosek o udzielenie zgody na 
przeszukanie nie wyjaśniał dostatecznie podstaw 
do prowadzenia przeszukania. 
7. W przypadku odmowy udzielenia przez sąd 
ochrony konkurencji i konsumentów zgody na 
przeprowadzenie przeszukania, Prezes Urzędu 
może przedstawić wniosek, uwzględniający treść 
postanowienia o odmowie udzielenia zgody na 
przeprowadzenie przeszukania lub wskazujący na 
inne okoliczności faktyczne lub prawne 
uzasadniające przeprowadzenie przeszukania. 

przeszukanie z urzędu w terminie określony w ust. 
4. 
67. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów 
uzasadnia postanowienie o odmowie 
udzielenia zgody na przeprowadzenie 
przeszukania z urzędu, w terminie 5 dni od jego 
wydania. W przypadku gdy odmowa udzielenia 
zgody na przeszukanie wynika z braku 
wystarczającego uzasadnienia wniosku w części, 
sąd ochrony konkurencji i konsumentów wskazuje 
w uzasadnieniu postanowienia, w jakiej części 
wniosek o udzielenie zgody na przeszukanie nie 
wyjaśniał dostatecznie podstaw do prowadzenia 
przeszukania. 
78. W przypadku odmowy udzielenia przez sąd 
ochrony konkurencji i konsumentów zgody na 
przeprowadzenie przeszukania, Prezes Urzędu 
może przedstawić wniosek, uwzględniający treść 
postanowienia o odmowie udzielenia zgody na 
przeprowadzenie przeszukania lub wskazujący na 
inne okoliczności faktyczne lub prawne 
uzasadniające przeprowadzenie przeszukania 
jedynie w razie ujawnienia i dołączenia do 
wniosku nowych dowodów, które nie były 
Prezesowi Urzędu znane w chwili złożenia 
poprzedniego wniosku. 
89. Na postanowienie sądu ochrony konkurencji i 
konsumentów o wyrażeniu zgody na 
przeprowadzenie przeszukania przeszukiwanemu 
przysługuje zażalenie. 

 

Art. 105na 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak 1. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów 
zawiadamia Prezesa Urzędu niezwłocznie o 
wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 
105n ust. 4. 

1. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów 
zawiadamia Prezesa Urzędu niezwłocznie o 
wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 
105n ust. 4. 
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2. Sąd doręcza odpis postanowienia, o którym 
mowa w art. 105n ust. 4 osobiście pracownikowi 
Urzędu upoważnionemu do odbioru przez Prezesa 
Urzędu. 
3. Art. 105a ust. 2 i 4-7 stosuje się odpowiednio. 
Przeszukujący okazuje także osobom, o którym 
mowa w art. 105b ust. 7, postanowienie sądu o 
zgodzie na przeprowadzenie przeszukania. Sąd 
ochrony konkurencji i konsumentów doręcza 
przeszukiwanemu postanowienie, o którym mowa 
w art. 105n ust. 4, po uzyskaniu od Prezesa 
Urzędu zawiadomienia o rozpoczęciu 
przeszukania. Prezes Urzędu niezwłocznie 
zawiadamia sąd o rozpoczęciu przeszukania. 
4. Postanowienie sądu ochrony konkurencji i 
konsumentów o udzieleniu zgody na 
przeprowadzenie przeszukania zawiera pouczenie 
o sposobie i terminie wniesienia środka 
zaskarżenia. Postanowienie sąd uzasadnia na 
żądanie przeszukiwanego zgłoszone w terminie 7 
dni od dnia doręczenia mu postanowienia. 
5. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje 
przeszukania. 
6. W przypadku uwzględnienia zażalenia w całości 
lub w części dowody uzyskane w wyniku 
przeszukania w całości lub w uwzględnionej w 
wyniku zażalenia zaskarżonej części nie mogą być 
wykorzystane w prowadzonym postępowaniu, w 
innych postępowaniach prowadzonych przez 
Prezesa Urzędu oraz w postępowaniach 
prowadzonych na podstawie odrębnych 
przepisów. 
7. Sąd pierwszej instancji przedstawia akta sprawy 
sądowi drugiej instancji w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia zażalenia. Prezes Urzędu może 
wnieść odpowiedź na zażalenie w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia mu odpisu zażalenia. Sąd drugiej 
instancji rozpoznaje zażalenie niezwłocznie. 
Postanowienie sąd uzasadnia z urzędu. 

2. Sąd doręcza dwa odpisy postanowienia, o 
którym mowa w art. 105n ust. 4 wraz z 
uzasadnieniem osobiście pracownikowi Urzędu 
upoważnionemu do odbioru przez Prezesa 
Urzędu. 
3. Prezes Urzędu rozpoczyna przeszukanie 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 
od otrzymania odpisów postanowienia, o których 
mowa w ust. 2. 
34. Art. 105a ust. 2 i 4-7 stosuje się odpowiednio. 
Przeszukujący okazuje także doręcza osobom, o 
którymch mowa w art. 105b ust. 7, odpis 
postanowieniea sądu o zgodzie na 
przeprowadzenie przeszukania wraz z 
uzasadnieniem. Sąd ochrony konkurencji i 
konsumentów doręcza przeszukiwanemu 
postanowienie, o którym mowa w art. 105n ust. 4, 
po uzyskaniu od Prezesa Urzędu zawiadomienia o 
rozpoczęciu przeszukania. Prezes Urzędu 
niezwłocznie zawiadamia sąd o rozpoczęciu 
przeszukania i doręczeniu odpisu postanowienia 
sądu o zgodzie na przeprowadzenie przeszukania 
wraz z uzasadnieniem. 
45. Postanowienie sądu ochrony konkurencji i 
konsumentów o udzieleniu zgody na 
przeprowadzenie przeszukania zawiera pouczenie 
o sposobie i terminie wniesienia środka 
zaskarżenia. Postanowienie sąd uzasadnia na 
żądanie przeszukiwanego zgłoszone w terminie 7 
dni od dnia doręczenia mu postanowienia. 
56. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje 
przeszukania. Sąd ochrony konkurencji i 
konsumentów lub sąd odwoławczy może 
wstrzymać wykonanie postanowienia. 
67. W przypadku uwzględnienia zażalenia w 
całości lub w części dowody uzyskane w wyniku 
przeszukania w całości lub w uwzględnionej w 
wyniku zażalenia zaskarżonej części nie mogą być 
wykorzystane w prowadzonym postępowaniu, w 
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8. Od postanowienia sądu drugiej instancji skarga 
kasacyjna nie przysługuje. 

innych postępowaniach prowadzonych przez 
Prezesa Urzędu oraz w postępowaniach 
prowadzonych na podstawie odrębnych 
przepisów. 
78. Sąd pierwszej instancji przedstawia akta 
sprawy sądowi drugiej instancji w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia zażalenia. Prezes Urzędu może 
wnieść odpowiedź na zażalenie w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia mu odpisu zażalenia. Sąd drugiej 
instancji rozpoznaje zażalenie niezwłocznie. 
Postanowienie sąd uzasadnia z urzędu. 
89. Od postanowienia sądu drugiej instancji 
skarga kasacyjna nie przysługuje. 
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Art. 4 Projektu – zmiany w k.k. 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Zgodnie z uzasadnieniem Projektu, zmiany w k.k. uzasadnione zostały brzmieniem art. 23 ust. 2 Dyrektywy ECN+, tj. „Państwa 

członkowskie zapewniają, aby obecni i byli dyrektorzy, obecna i była kadra zarządzająca oraz obecni i byli inni pracownicy wnioskodawców 

ubiegających się w organach ochrony konkurencji o zwolnienie z kar byli w pełni chronieni przed sankcjami nakładanymi w 

postępowaniu karnym, w związku z udziałem tych osób w tajnym kartelu, którego dotyczy wniosek o zwolnienie z kar za naruszenie 

przepisów krajowych, których cele są zasadniczo identyczne z celami art. 101 TFUE, jeżeli spełniają oni warunki określone w ust. 1 i 

aktywnie współpracują z właściwym organem ścigania. Jeżeli warunek współpracy z właściwym organem ścigania nie jest spełniony, ten 

właściwy organ ścigania może wszcząć postępowanie”. 

Dyrektywa zapewnia kadrze zarządzającej, dyrektorom oraz pracownikom wnioskodawców leniency ochronę przed sankcjami nakładanymi 

w postępowaniu karnym, jeśli te sankcje karne miałyby grozić i byłyby w związku z udziałem tych osób w niedozwolonym porozumieniu. W 

naszej ocenie wyłączenie karalności tych osób jedynie do stypizowanego w art. 305 k.k. przestępstwa może być niewystarczające oraz nie 

realizuje w pełni celów Dyrektywy ECN+, która w art. 23 ust. 2 wyznacza minimalny poziom gwarancji dla tych osób fizycznych. Warto 

zwrócić uwagę, iż art. 305 k.k. nie jest jedynym przestępstwem stypizowanym w k.k., za które mogą być kwalifikowane porozumienia, w 

tym przetargowe lub około przetargowe, zakazane w myśl art. 6 ust. 1 u.o.k.k. Tytułem przykładu warto zwrócić uwagę, iż w doktrynie prawa 

konkurencji wskazuje się na możliwość zakwalifikowania takich porozumień jako inne przestępstwa niż stypizowane w art. 305 k.k.40 

 
40  M. Minkiewicz, Ochrona zamawiającego przed zmowami przetargowymi w polskim prawie karnym, antymonopolowym oraz prawie zamówień publicznych, iKAR 4(4) 2015 

(…) w określonych warunkach porozumienia między oferentami mogą podlegać kwalifikacji jako oszustwo przetargowe (art. 297 k.k.) – np. w razie złożenia nieprawdziwego oświadczenia o 
samodzielnym przygotowaniu oferty na zażądanie zamawiającego lub korupcji w biznesie (art. 296a), np. w przypadku uzgodnienia rotacyjnego udziału w zamówieniach. 

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

ZMIANY W KODEKSIE KARNYM WYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI WDROŻENIA DYREKTYWY 
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Mając na uwadze powyższą konieczność pełnego wdrożenia minimalnego poziomu ochrony osób fizycznych zgodnie z art. 23 ust. 2 

Dyrektywy ECN+, proponujemy następujące zmiany. 

Postulowane zmiany 

Obecne brzmienie Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

brak brak zmiana w k.k. 
 
dodanie art. 24a 
 
§1 Nie podlega karze sprawca przestępstwa 
ujawnionego we wniosku, o którym mowa w art. 
113a lub art. 113 c ustawy z dnia 16 lutego 2007 o 
ochronie konkurencji i konsumentów jeżeli  
1) wniosek dotyczy porozumienia, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 tej ustawy lub naruszającego zakaz, 
o którym mowa w art. 101 TFUE, wypełniającego 
znamiona popełnionego przez sprawcę 
przestępstwa i jest zgodny z wymogami 
określonymi w art. 113a ust. 2 lub art. 113c ust. 2 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 
2) wniosek spełnia wymogi z art. 113b ust. 1 -3 lub 
113c ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów 
3) sprawca aktywnie współpracuje z: 
a) organami ścigania w toku postępowania 
karnego, 
b) Prezesem Urzędu od powzięcia wiadomości o 
złożeniu wniosku w sposób określony w art. 113a 
ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów; 
4) wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary 
pieniężnej lub jej obniżenie został złożony przed 
przedstawieniem sprawcy zarzutów dotyczących 
przestępstwa ujawnionego we wniosku z art. 113a 
lub 113 c ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów 
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§ 2 Karze nie podlega również sprawca 
przestępstwa w przypadku gdy przedsiębiorca, na 
rzecz którego działał sprawca, złoży wniosek 
zwolnienie z kary w ramach programu łagodzenia 
kar do Komisji Europejskiej lub do innego 
właściwego organu ochrony konkurencji państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli: 
1) wniosek dotyczy porozumienia naruszającego 
zakaz, o którym mowa w art. 101 TFUE lub 
przewidziany w krajowych przepisach państwa 
członkowskiego UE, wypełniającego jednocześnie 
znamiona popełnionego przez sprawcę 
przestępstwa i jest zgodny z wymogami 
określonymi w programie łagodzenia kar Komisji 
Europejskiej lub w krajowych przepisach państwa  
członkowskiego UE dotyczących programu 
łagodzenia kar; 
2) sprawca aktywnie współpracuje z: 
a) organami ścigania w toku postępowania 
karnego, 
b) właściwym organem ochrony konkurencji, do 
którego złożono wniosek o zwolnienie z kary w 
ramach programu łagodzenia kar; 
3) wniosek o zwolnienie z kary został złożony 
przed przedstawieniem sprawcy zarzutów 
dotyczących przestępstwa ujawnionego we 
wniosku  
§ 3 Wobec sprawcy przestępstwa dotyczącego 
naruszenia ujawnionego we wniosku z art. 113a 
lub art. 113c ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów, sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić 
od jej wymierzenia, jeżeli przedsiębiorca na rzecz 
którego działał sprawca złożył do Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o 
odstąpienie od wymierzenia kary lub jej obniżenia 
i spełnia on warunki: 
1) do obniżenia przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów kary pieniężnej, o 
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których mowa w art. 113c ust. 1 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów; 
2) wskazane w art. 24a § 1.  
 

  alternatywnie: 
 

brak Art. 305a.  
1. Nie podlega karze sprawca przestępstwa 
określonego w art. 305, w przypadku gdy 
przedsiębiorca, na rzecz którego działał sprawca, 
złożył do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wniosek o odstąpienie od 
wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie, o 
którym mowa w art. 113a ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów”, 
jeżeli: 
1) wniosek dotyczy porozumienia, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 tej ustawy lub naruszającego zakaz, 
o którym mowa w art. 101 TFUE, wypełniającego 
znamiona popełnionego przez sprawcę 
przestępstwa, o którym mowa w art. 305 i jest 
zgodny z wymogami określonymi w art. 113a ust. 
2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 
2) sprawca aktywnie współpracuje z: 
a)organami ścigania w toku postępowania 
karnego, 
b) Prezesem Urzędu od powzięcia wiadomości o 
złożeniu wniosku w sposób określony w art. 113a 
ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów; 
3) wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary 
pieniężnej lub jej obniżenie został złożony przed 
przedstawieniem sprawcy zarzutów dotyczących 
naruszenia art. 305. 
§ 2. Karze nie podlega również sprawca 
przestępstwa określonego w art. 305, w przypadku 
gdy przedsiębiorca, na rzecz którego działał 

Art. 305a. 
1. Nie podlega karze sprawca przestępstwa 
określonego w art. 305 § 1 i § 2, w przypadku gdy 
przedsiębiorca, na rzecz którego działał sprawca, 
złożył do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wniosek o odstąpienie od 
wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie, o 
którymch mowa w art. 113a oraz 113c, ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie konkurencji 
i konsumentów”, jeżeli: 
1) wniosek dotyczy porozumienia, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 tej ustawy lub naruszającego zakaz, 
o którym mowa w art. 101 TFUE, wypełniającego 
znamiona popełnionego przez sprawcę 
przestępstwa, o którym mowa w art. 305 § 1 i § 2 i 
jest zgodny z wymogami określonymi w art. 113a 
ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów; 
2) wniosek spełnia wymogi z art. 113b ust. 1 -3 lub 
113c ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów 
23) sprawca aktywnie współpracuje z: 
a)organami ścigania w toku postępowania 
karnego, 
b) Prezesem Urzędu od powzięcia wiadomości o 
złożeniu wniosku w sposób określony w art. 113a 
ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów; 
34) wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary 
pieniężnej lub jej obniżenie został złożony przed 
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sprawca, złoży wniosek zwolnienie z kary w 
ramach programu łagodzenia kar do Komisji 
Europejskiej lub do innego właściwego organu 
ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, jeżeli: 
1) wniosek dotyczy porozumienia naruszającego 
zakaz, o którym mowa w art. 101 TFUE lub 
przewidziany w krajowych przepisach państwa 
członkowskiego UE, wypełniającego jednocześnie 
znamiona popełnionego przez sprawcę 
przestępstwa, którym mowa w art. 305, i jest 
zgodny z wymogami określonymi w programie 
łagodzenia kar Komisji Europejskiej lub w 
krajowych przepisach państwa  
członkowskiego UE dotyczących programu 
łagodzenia kar; 
2) sprawca aktywnie współpracuje z: 
a) organami ścigania w toku postępowania 
karnego, 
b) właściwym organem ochrony konkurencji, do 
którego złożono wniosek o zwolnienie z kary w 
ramach programu łagodzenia kar; 
3) wniosek o zwolnienie z kary został złożony 
przed przedstawieniem sprawcy zarzutów 
dotyczących naruszenia art. 305. 
 
Art. 305b.  
Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 
305, sąd może zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej 
wymierzenia, jeżeli przedsiębiorca na rzecz 
którego działał sprawca złożył do Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o 
odstąpienie od wymierzenia kary lub jej obniżenia 
i spełnia on warunki: 
1) do obniżenia przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów kary pieniężnej, o 
których mowa w art. 113c ust. 1 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów; 

przedstawieniem sprawcy zarzutów dotyczących 
naruszenia art. 305 § 1 i § 2. 
§ 2. Karze nie podlega również sprawca 
przestępstwa określonego w art. 305 § 1 i § 2, w 
przypadku gdy przedsiębiorca, na rzecz którego 
działał sprawca, złoży wniosek zwolnienie z kary w 
ramach programu łagodzenia kar do Komisji 
Europejskiej lub do innego właściwego organu 
ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, jeżeli: 
1) wniosek dotyczy porozumienia naruszającego 
zakaz, o którym mowa w art. 101 TFUE lub 
przewidziany w krajowych przepisach państwa 
członkowskiego UE, wypełniającego jednocześnie 
znamiona popełnionego przez sprawcę 
przestępstwa, którym mowa w art. 305 § 1 i § 2, i 
jest zgodny z wymogami określonymi w programie 
łagodzenia kar Komisji Europejskiej lub w 
krajowych przepisach państwa  
członkowskiego UE dotyczących programu 
łagodzenia kar; 
2) sprawca aktywnie współpracuje z: 
a) organami ścigania w toku postępowania 
karnego, 
b) właściwym organem ochrony konkurencji, do 
którego złożono wniosek o zwolnienie z kary w 
ramach programu łagodzenia kar; 
3) wniosek o zwolnienie z kary został złożony 
przed przedstawieniem sprawcy zarzutów 
dotyczących naruszenia art. 305 popełnienia 
przestępstwa. 
 
Art. 305b.  
Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 
305 § 1 i § 2, sąd może zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej 
wymierzenia, jeżeli przedsiębiorca na rzecz 
którego działał sprawca złożył do Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o 



99 
 

2) wskazane w art. 305a ust. 1 pkt 2 i 3. odstąpienie od wymierzenia kary lub jej obniżenia 
i spełnia on warunki: 
1) do obniżenia przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów kary pieniężnej, o 
których mowa w art. 113c ust. 1 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów; 
2) wskazane w art. 305a ust. 1 pkt 2 i 3. 
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Art. 6 Projektu 

Uzasadnienie postulowanych zmian 

Projekt przewiduje powołanie osoby, pełniącej funkcję Prezesa Urzędu w dniu poprzedzającym wejście w życie nowelizacji, na pięcioletnią 

kadencję. Wskazujemy, że automatyzm ten nie znajduje uzasadnienia w koniecznej implementacji Dyrektywy ECN+. 

Możliwe jest bowiem zapewnienie ciągłości sprawowania urzędu poprzez wskazanie, że Prezes Urzędu, który pełni tę funkcję w dniu 

poprzedzającym wejście w życie noweli, pełni ją w dalszym ciągu aż do powołania następcy. Równocześnie należałoby przewidzieć 

obowiązek przeprowadzenia konkursu w celu powołania nowego Prezesa (już na okres kadencji i w oparciu o nowe przepisy), np. w ciągu 

6 miesięcy od daty wejścia w życie noweli. Takie rozwiązanie da gwarancję właściwego i niezwłocznego implementowania Dyrektywy 

ECN+. 

Projektowany przepis przejściowy powinien zatem regulować jedynie kwestię pełnienia funkcji Prezesa Urzędu do momentu powołania 

następcy w oparciu o nowe zasady oraz nakładać obowiązek szybkiego przeprowadzenia przez Prezesa Rady Ministrów konkursu, 

prowadzącego do mianowania nowego Prezesa Urzędu w sposób zgodny z celami Dyrektywy ECN+. W przeciwnym razie projektowany 

przepis w istocie odsuwałby w czasie wprowadzenie w życie nowych zasad wyboru Prezesa Urzędu. 

Postulowane zmiany 

Brzmienie zmienione zgodnie z Projektem Propozycja SPK 

Wydany na podstawie przepisów dotychczasowych akt powołania na funkcję 
Prezesa Urzędu osoby pełniącej tę funkcję w dniu poprzedzającym dzień 
wejścia w życie niniejszej ustawy, staje się aktem powołania tej osoby na 
funkcję Prezesa Urzędu na pięcioletnią kadencję, o której mowa w art. 29 ust. 
3 ustawy zmienianej w art. 1 , w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, której 
bieg rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Wydany na podstawie przepisów dotychczasowych akt powołania na funkcję 
Prezesa Urzędu osoby pełniącej tę funkcję w dniu poprzedzającym dzień 
wejścia w życie niniejszej ustawy, staje się aktem powołania tej osoby na 
funkcję Prezesa Urzędu na pięcioletnią kadencję, o której mowa w art. 29 ust. 
3 ustawy zmienianej w art. 1 , w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, której 
bieg rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 
1. Prezes Urzędu pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy.  

PROPOZYCJA ZMIAN DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I O WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY 
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2. W ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes Rady 
Ministrów przeprowadza nabór na stanowisko Prezesa Urzędu zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 29 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086). 

 


