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Pani
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Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów 

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotyczące projektu ustawy 

o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego, Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie zauważa, co następuje: 

1. Ponownej analizy wymaga dodawany art. 23c ustawy, który – w ocenie RCL – w 

sposób sztuczny kreuje nowy rodzaj decyzji o uznaniu postanowienia wzorca umowy za 

niedozwolony w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy przed wydaniem tej decyzji  

„zobowiążą się do podjęcia lub zaniechania określonych działań”. W ocenie RCL, w przepisie 

tym powinny zostać uregulowane jedynie odrębności od decyzji, o której mowa w art. 23a 

ust. 1, w szczególności w zakresie wyłączenia stosowania w takim przypadku art. 106 ust. 1 

pkt 3a ustawy. 

Natomiast bez względu na to, czy decyzja dotyczy zobowiązań narzuconych 

przedsiębiorcy przez Prezesa UOKIK, czy też dobrowolnie przez tego przedsiębiorcę 

zadeklarowanych,  skutki niewykonania tych zobowiązań, obowiązki sprawozdawcze czy 

warunki i tryb uchylenia lub zmiany tych decyzji powinny zostać określone w 

projektowanych przepisach w sposób jednolity. 

 2. Odnośnie dodawanego pkt 4 w art. 24 ustawy wskazać należy, że przepis ten nie 

formułuje zakazu oferowania usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom 

konsumentów, ani obowiązku badania takich potrzeb i dostosowania do nich oferty. Przepis 
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taki powinien zatem zostać uzupełniony o obowiązek badania potrzeb konsumenta i 

oferowania (w określony sposób) usług odpowiadających tym potrzebom (bądź stosowny 

zakaz), sformułowany w odrębnym przepisie materialnym.

3. W dodawanym art. 31d ustawy przyznaje się Prezesowi UOKIK kompetencję w 

zakresie przedstawiania sądowi, z urzędu lub na wniosek sądu, istotnego poglądu w sprawach 

z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Wyjaśnienia wymaga przede wszystkim, jaki 

charakter, z punktu widzenia postępowania sądowego, będzie mieć pogląd przedstawiony 

przez Prezesa UOKIK, jakiego rodzaju sądom pogląd ten będzie przedstawiany (czy tylko 

cywilnym, czy także karnym), jak również czy pogląd ten będzie przedstawiany w sprawach z 

zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, czy też sam pogląd dotyczył będzie spraw z 

zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. 

Nie jest także jasne, w jaki sposób Prezes UOKIK będzie identyfikował sprawy, w 

których z urzędu będzie przedstawiał swój pogląd. Brzmienie proponowanego przepisu 

wskazuje, że kompetencja Prezesa UOKIK w tym zakresie ma charakter fakultatywny. 

Fakultatywność ta nie może być jednak rozumiana jako całkowita swoboda oceny organu co 

do wykonania tej kompetencji lub jej niewykonywania. Natomiast w przypadku wniosku sądu 

o przedstawienie istotnego poglądu w sprawie rozważyć należałoby jednak obligatoryjność 

przedstawienia stanowiska przez Prezesa UOKIK.

 

4. W projekcie zaproponowano wprowadzenie daleko idącej zmiany o charakterze 

systemowym dotyczącej modelu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umów, 

przenosząc kompetencje do rozstrzygania w tym zakresie z sądu cywilnego (Sądu 

Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów) na Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Nie kwestionując co do zasady prawnej dopuszczalności proponowanej zmiany, 

polegającej na przekazaniu spraw cywilnych do rozpoznania organom innym niż sądy 

powszechne (na co pozwala art. 2 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego), wskazać należy, że 

w stosunku do obecnego stanu prawnego zawężeniu ulegnie krąg podmiotów uprawnionych 

do inicjowania kontroli postanowień wzorca umowy. Wyłączona zostanie możliwość 

występowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania w tym zakresie przez konsumentów.

 W uzasadnieniu do projektu nie wskazano przyczyn, dla których konsument 

pozbawiony został prawa formalnego zainicjowania postępowania mającego na celu 

zbadanie, czy postanowienia umów zawartych pomiędzy nim a przedsiębiorcą nie są 
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klauzulami niedozwolonymi. Zauważyć przy tym należy, że tego rodzaju ograniczenie będzie 

mogło zostać uznane za naruszające art. 7 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie 

nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Przepis ten nakazuje bowiem, aby 

obok „organizacji” także „osoby”, które mają uzasadniony interes, mogły wszcząć właściwe 

postępowanie  w sprawie ustalenia, czy sprzedawcy lub dostawcy stosują uczciwe warunki w 

zawieranych przez siebie umowach z konsumentami. 

W związku z powyższym, rozważyć należy rozszerzenie katalogu podmiotów, 

o których mowa w zmienianym art. 49 ust. 3 i art. 99a ustawy, o konsumenta, który zawarł 

umowę na podstawie wzorca umowy, a zatem ma interes prawny w ustaleniu, czy określona 

klauzula umowna jest klauzulą niedozwoloną na podstawie dodawanego art. 23a ustawy. 

Na marginesie zauważyć należy, że pozostawienie konsumentowi jedynie możliwości 

dochodzenia swoich praw w drodze tzw. kontroli incydentalnej (czyli w związku z  

dochodzeniem przez konsumenta roszczeń z umowy w postępowaniu cywilnym), przy 

wskazywanych w uzasadnieniu do projektu niedostatkach tego trybu, nie wydaje się być 

wystarczające dla stwierdzenia, że Polska wprowadziła skuteczny i efektywny mechanizm 

eliminowania z wzorców umów klauzul niedozwolonych, w którym uczestnikami są 

wszystkie osoby mające w tym uzasadniony interes, a zatem także konsument.

5. Wyjaśnienia wymaga relacja dodawanego art. 49a (dopuszczającego możliwość 

bliżej nieokreślonego „wystąpienia” do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu konkurencji i 

konsumentów bez wszczynania postępowania) do art. 50 ustawy (który nakłada na 

przedsiębiorców obowiązek przekazywania Prezesowi UOKIK, na jego żądanie, wszelkich 

informacji i dokumentów, przy czym z przepisu tego nie wynika, że może on być stosowany 

wyłącznie po wszczęciu określonego postępowania). Rozwiązania te wydają się tożsame, w 

związku z czym dodawany art. 49a wydaje się być  zbędny.

6. Odnośnie dodawanego art. 99c ustawy należy wskazać, że: 

a) zbędny jest ust. 2 tego artykułu, gdyż powtarza on już normę wynikającą ze 

zmienianego art. 47 ust. 2,

b) nie jest jasna przyczyna, dla której forma prawna odmowy wszczęcia postępowania, 

uregulowana w ust. 1, 3 i 4, jest różna (decyzja lub postanowienie) w zależności od przyczyny 

tej odmowy; forma prawna rozstrzygnięcia Prezesa UOKIK w tym zakresie powinna zostać 

ujednolicona, zwłaszcza że projektodawca nie wyłącza zaskarżalności któregokolwiek z 

rozstrzygnięć zapadłych w tym zakresie; na marginesie zauważyć należy, że rozważenia 
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wymaga ewentualne zaniechanie regulowania sposobu postępowania z wnioskiem, którego 

braków nie uzupełniono; w takim przypadku mógłby znaleźć zastosowanie wprost art. 64 

Kodeksu postępowania administracyjnego,  

c) doprecyzowania wymaga przesłanka „innej uzasadnionej przyczyny” odmowy 

wszczęcia postępowania (ust. 3 in fine), poprzez jej (ich) choćby przykładowe wskazanie, np. 

śmierć strony czy likwidacja osoby prawnej,

d) przesłanki obligatoryjnej odmowy wszczęcia postępowania (ust. 1 i 3) powinny być 

uregulowane w jednej jednostce redakcyjnej. 

7. W konsekwencji dodania art. 99f ustawy konieczne będzie dodanie przepisu 

przejściowego, wyłączającego możliwość wszczęcia postępowania w sprawie o uznanie 

postanowień wzorca umów za niedozwolone, w przypadkach, w których na dzień wejścia w 

życie projektowanej ustawy, upłynął termin na wytoczenie powództwa określony w 

uchylanym art. 47939 Kodeksu postępowania cywilnego. Brak takiego przepisu przejściowego 

uczyni dodawany art. 99f przepisem retroaktywnym w zakresie, w jakim będzie on dotyczył 

wzorców umów, których stosowania zaniechano na co najmniej 6 miesięcy przed dniem 

wejścia w życie ustawy. Termin przedawnienia wszczęcia postępowania administracyjnego w 

takich sprawach zacznie biec (na nowo) mimo upływu terminu dotychczasowego. W tym 

więc zakresie przepis art. 99f ustawy może być uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. 

Na marginesie podnieść należy, że projektodawca, dokonując zmiany art. 105 ustawy 

polegającej na wydłużeniu okresu przedawnienia wszczęcia postępowania w sprawie praktyk 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów, sformułował przepis przejściowy (art. 8 

projektu), z którego wynika, że do ww. praktyk, zaniechanych przed dniem wejścia  w życie 

ustawy, stosuje się przepis art. 105 w brzmieniu dotychczasowym. Tym bardziej więc dodanie 

przepisu przejściowego dotyczącego także art. 47939 Kodeksu postępowania cywilnego 

wydaje się uzasadnione.

8. W dodawanym art. 101a ustawy:

a) w ust. 1 zbędne jest zdanie 3; decyzja tymczasowa ma charakter „wpadkowy”, jej 

wydanie nie jest poprzedzone odrębnym postępowaniem, o którego zakończeniu strona 

byłaby zawiadamiana przez organ wraz z pouczeniem o przysługującym jej prawie 

wypowiedzenia się o zebranym materiale dowodowym,

b) ust. 4 należy przeredagować, tak aby nie budziło wątpliwości, iż wyłączenie 

stosowania przepisu art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczy jedynie  okresu, w jakim obowiązuje 
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decyzja tymczasowa; z obecnego brzmienia tego przepisu można wywieść wniosek, że sam 

fakt wydania takiej decyzji tymczasowej powoduje, że także w przypadku wydania decyzji 

rozstrzygającej sprawę co do istoty, nie wymierza się kary pieniężnej na podstawie art. 106 

ust. 1 pkt 4.

9. Odnośnie dodawanego art. 105la ustawy, wskazać należy, że przepis ten przyznając 

Prezesowi UOKIK prawo do prowadzenia czynności zbliżonych w swym  charakterze do 

czynności operacyjno-rozpoznawczych (quasi zakup kontrolowany z niejawną rejestracją 

zdarzeń w miejscach publicznych), nie przewiduje jednakże jakiejkolwiek kontroli sądowej 

dla tego rodzaju działań podejmowanych przez powyższy organ. Brak też  przepisów 

dotyczących zasad gromadzenia, a następnie usuwania danych i informacji zebranych na 

podstawie tego przepisu. W związku z powyższym, w ocenie RCL, niezbędne jest 

odpowiednie uzupełnienie projektowanych przepisów, tak aby odpowiadały one standardom 

konstytucyjnym wyznaczonym w szczególności przez art. 42, art. 47 i art. 51 Konstytucji RP.    

Niezbędne jest także wyjaśnienie, jaki ma być zakres przedmiotowy stosowania tego 

przepisu, tj. czy ma on obejmować jedynie czynności zmierzające do dokonania zakupu 

towarów, czy także usług.

10. Ponownej analizy wymaga dodawany art. 111 Kodeksu postępowania cywilnego, 

zgodnie z którym decyzja wydana przez Prezesa UOKIK stanowić będzie prejudykat w 

postępowaniu cywilnym. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 11 Kodeksu 

postępowania cywilnego oraz art. 11 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi) wyraźnie przesądzono związanie sądu odpowiednio cywilnego 

i administracyjnego jedynie wydanym wyrokiem skazującym sądu karnego. I jakkolwiek sąd 

cywilny także i dziś bierze pod uwagę decyzję administracyjną wydaną w związku ze sprawą, 

którą rozpatruje, niemniej jednak zarówno ta decyzja, jak i skutki jej wydania są jednym z 

elementów branych pod uwagę przez sąd przy rozpoznawaniu sprawy. Decyzja 

administracyjna podlega więc swobodnej ocenie  sądu, podobnie jak inne dowody, zgodnie z 

art. 233 Kodeksu postępowania cywilnego. Tym samym gwarantowana jest odrębność i 

niezależność sądów od innych organów, wynikająca z art. 173 Konstytucji RP.

Zaproponowana zmiana prowadzić ma natomiast do nadania szczególnej mocy 

takiemu środkowi dowodowemu jak decyzja Prezesa UOKIK, przesądzając równocześnie o 

wpływie takiej decyzji na wynik procesu. W ocenie RCL, rozwiązanie to jest asystemowe ze 



6

wskazanych wyżej przyczyn, w związku z czym postuluje się odstąpienie od jego 

wprowadzenia. 

W tym kontekście dodatkowo należy wskazać na art. 23a ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów (zwanej dalej „ustawą”). Przepis ten formułuje zakaz stosowania 

we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych. 

Skutkiem naruszenia tego zakazu, zgodnie z art. 58 Kodeksu cywilnego, będzie nieważność 

takiego postanowienia umownego. Skutek ten jest zatem odmienny niż wynikający z art. 3851 

Kodeksu cywilnego (również zakazującego stosowania „klauzul abuzywnych”), który 

przewiduje w takim przypadku częściową bezskuteczność postanowienia umownego. Skutek 

uznania klauzuli za niedozwoloną będzie zatem różny w zależności od tego czy 

rozstrzygnięcie w tym przedmiocie wyda Prezes UOKIK czy sąd cywilny orzekający na 

przykład w ramach tzw. kontroli incydentalnej. W świetle projektowanego art. 111 Kodeksu 

postępowania cywilnego różny będzie także wpływ takich rozstrzygnięć na prowadzone 

postępowanie cywilne (związanie sądu decyzją Prezesa UOKIK oraz brak takiego związania 

w przypadku wydania w takiej sprawie wyroku innego sądu cywilnego). 

Także więc i z tych powodów projektowane rozwiązanie ocenić należy krytycznie.

11. W art. 4 projektu proponuje się nowelizację art. 105 ustawy – Prawo bankowe, 

poprzez rozszerzenie dostępu Prezesa UOKIK do danych stanowiących tajemnicę bankową. 

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP władze publiczne mogą 

pozyskiwać i gromadzić informacje o obywatelach tylko w takim zakresie, w jakim jest to 

niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Wprowadzenie proponowanej zmiany 

wymaga zatem szczegółowego uzasadnienia w aspekcie wskazanego wyżej konstytucyjnego 

ograniczenia, jak również analizy, w których z postępowań prowadzonych przez Prezesa 

UOKIK i w jakim zakresie, dostęp do tego rodzaju danych jest istotnie niezbędny. W 

szczególności wątpliwość budzi możliwość korzystania z danych stanowiących tajemnicę 

bankową w postępowaniu wyjaśniającym (z uwagi na jego wstępny charakter; postępowanie 

to poprzedza bowiem wszczęcie postępowania „właściwego”) oraz w postępowaniu w 

sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (z uwagi na przedmiot tego 

postępowania, który – w ocenie RCL – wydaje się wykluczać potrzebę pozyskiwania przez 

Prezesa UOKIK danych dotyczących przedsiębiorcy objętych tajemnicą bankową). 

12. W uzasadnieniu do projektu (str. 13) wskazuje się, że rejestr klauzul 

niedozwolonych, utworzony na podstawie obowiązującego obecnie art. 47945 Kodeksu 
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postępowania cywilnego, będzie istniał jeszcze przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie 

ustawy, choć po wejściu w życie nowelizacji nie byłyby już wpisywane do niego 

postanowienia wzorców umów uznane za niedozwolone na podstawie znowelizowanych 

przepisów. Brak jest jednakże w projekcie przepisu, który realizowałby intencje 

projektodawcy w tym zakresie (w szczególności przepisem tym nie może być art. 7 w 

proponowanym brzmieniu, przy równoczesnym uchyleniu w całości działu IVb Kodeksu 

postępowania cywilnego; wskazany art. 7 projektu dotyczy bowiem „spraw toczących się” w 

związku z wpisaniem postanowień wzorców umów do rejestru). 

Jednocześnie Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że projekt zostanie 

dopracowany pod względem redakcyjno-legislacyjnym na etapie komisji prawniczej, 

w szczególności w zakresie przepisów regulujących tryb, w jakim następuje wszczęcie 

postępowania w sprawie uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolony (dodawany 

art. 49 ust. 3 w związku z art. 99b ustawy).

Piotr Gryska 
Wiceprezes 

Rządowego Centrum Legislacji 

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 
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