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Wprowadzenie
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ustawa o ochronie konkurencji i kon-

sumentów została aż dwukrotnie istotnie znowelizowana. Pierwsza noweliza-
cja, która weszła w życie 18.1.2015 r. (dalej: ZmOKiKU 2014), wzmacnia-
ła instrumenty ochrony konkurencji. W szczególności przepisami ZmOKiKU 
2014 wprowadzono możliwość pociągnięcia osób zarządzających do odpo-
wiedzialności za dopuszczenie do większości porozumień ograniczających 
konkurencję, wprowadzono tzw. program leniency plus i możliwość tzw. do-
browolnego poddania się karze pieniężnej, wprowadzono możliwość stoso-
wania przez Prezesa UOKiK tzw. środków zaradczych, wydłużono termin 
przedawnienia wszczęcia postępowania w sprawach praktyk ograniczających 
konkurencję oraz doprecyzowano przepisy o karach pieniężnych. Zmiany te 
doprowadziły do publikacji drugiego wydania komentarza do ustawy o ochro-
nie konkurencji i konsumentów pod red. T. Skocznego (Skoczny, OKiKU. Ko-
mentarz, 2014). 

Druga zaś ustawa zmieniająca OKiKU z 5.8.2015 r., która weszła w ży-
cie 17.4.2016 r. (dalej: ZmOKiKU 2015), stanowi przedmiot niniejszego 
komentarza, będącego uzupełnieniem komentarza pod red. T. Skocznego. 
ZmOKiKU 2015 jest nowelizacją mającą na celu przede wszystkim popra-
wę ochrony konsumentów. Ustawodawca podkreśla w szczególności wpływ 
wzmocnienia kompetencji Prezesa UOKiK i zwiększenia skuteczności jego 
działania na uszczelnienie systemu ochrony konsumentów (uzasadnienie pro-
jektu ZmOKiKU 2015, s. 1).

Zmianą kluczową, nie tylko dla regulacji OKiKU, lecz znacznie szersze-
go fragmentu polskiego systemu prawnego, jest rezygnacja z sądowego mo-
delu abstrakcyjnej kontroli postanowień umownych, dokonywanej uprzednio 
przez SOKiK, na rzecz trybu administracyjnoprawnego. Obecnie to Prezes 
UOKiK zyskał kompetencję do wydawania decyzji w sprawach o uznanie po-
stanowień wzorca umowy za niedozwolone. Dzięki zmianom ustawodawca 
pragnie osiągnąć zwiększenie skuteczności, w tym przyspieszenie elimina-
cji niedozwolonych postanowień wzorców umów (zob. więcej wprowadzenie 
do działu IIIa, Nb 10–14). Zmiany OKiKU zostały podporządkowane nowej 
koncepcji zwalczania niedozwolonych postanowień wzorców umów. I tak, 
wprowadzono m.in. dział IIIa pt. „Zakaz stosowania niedozwolonych posta-
nowień wzorców umów” zawierający w rozdziale 1 pt. „Niedozwolone po-
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stanowienia wzorców umów” zakaz stosowania we wzorcach umów zawie-
ranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których 
mowa w art. 3851 § 1 KC (art. 23a OKiKU). Natomiast rozdział 2 pt. „Decyzje 
w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone” reguluje 
wydawanie decyzji o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone 
(art. 23b), decyzji zobowiązującej (art. 23c), a także określa skuteczność decy-
zji o uznaniu postanowienia wzorca za niedozwolone (art. 23d). Konsekwen-
cją zmian jest uchylenie art. 24 ust. 2 pkt 1 OKiKU uznającego za praktykę na-
ruszającą zbiorowe interesy konsumentów stosowanie postanowień wzorców 
umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uzna-
nych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 KPC, a także wprowadze-
nie w dziale VI OKiKU rozdziału 3a pt. „Postępowanie w sprawach o uznanie 
postanowień wzorca umowy za niedozwolone” (zob. więcej wprowadzenie do 
działu IIIa, Nb 3). Co więcej, odpowiednie zmiany zostały dokonane w KPC 
(zob. komentarz do art. 2 ZmOKiKU 2015  oraz do art. 8, Nb 1–2).

Kolejną zmianą, która ma mieć istotny wpływ na poprawę ochrony konsu-
mentów, jest zakazanie tzw. missellingu (art. 24 ust. 2 pkt 4 OKiKU). Jest to 
zakaz praktyki uznanej za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, pole-
gającej na proponowaniu konsumentom nabycia usług finansowych, które nie 
odpowiadają potrzebom tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych 
usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru. Nowa regulacja stanowi od-
powiedź ustawodawcy na występujące coraz powszechniej naruszenia na ryn-
ku usług finansowych, wyrządzające konsumentom znaczne szkody. Ochro-
na zbiorowych interesów konsumentów została dodatkowo wzmocniona m.in. 
dzięki rozszerzeniu definicji praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsu-
mentów o sprzeczność z dobrymi obyczajami (art. 24 ust. 2, wprowadzenie 
do wyliczenia). 

Przepisy ZmOKiKU 2015 wyposażają Prezesa UOKiK w nowe kompe-
tencje. Prezes UOKiK będzie mógł nieodpłatnie publikować w publicznej ra-
diofonii i telewizji komunikaty dotyczące zachowań lub zjawisk mogących 
stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów, a także informacje 
objęte tzw. ostrzeżeniem konsumenckim (art. 31c OKiKU). Będzie mógł rów-
nież przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd w sprawach dotyczących 
ochrony konkurencji i konsumentów, jeżeli uzna, że przemawia za tym inte-
res publiczny (art. 31d OKiKU). Jego decyzje mają być publikowane w ca-
łości, z zastrzeżeniem informacji podlegających ochronie, na stronie inter-
netowej UOKiK z zaznaczeniem prawomocności decyzji (art. 31a OKiKU). 
Bez wszczynania postępowania Prezes UOKiK będzie mógł występować do 
przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów 
(art. 49a OKiKU). Oznacza to możliwość prowadzenia przez Prezesa UOKiK 
„miękkich” działań wobec przedsiębiorców, tym ostatnim dając szansę zaprze-
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stania naruszeń ustawowych zakazów, bez konieczności wszczynania przez 
organ postępowania, nakładania kar pieniężnych itd.

Termin przedawnienia wszczęcia postępowania w sprawach praktyk naru-
szających zbiorowe interesy konsumentów ulega wydłużeniu z roku do 3 lat 
(art. 105 OKiKU). Ponadto w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów będzie możliwość wydawania przez Preze-
sa UOKiK przed zakończeniem postępowania decyzji tymczasowej zobowią-
zującej przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań w celu zapobieże-
nia poważnym i trudnym do usunięcia zagrożeniom dla zbiorowych interesów 
konsumentów (art. 101a OKiKU). Jest to rozwiązanie wzorowane na podob-
nym, obowiązującym w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 
(art. 89 OKiKU). Dzięki nowelizacji, niejako przy okazji, w pewnym zakre-
sie udoskonalono również to ostatnie rozwiązanie, w szczególności wprowa-
dzono przyspieszony tryb rozpoznawania odwołań od decyzji tymczasowych. 

Innym nowym rozwiązaniem, jakie będzie mogło mieć zastosowanie w po-
stępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy kon-
sumentów, będą czynności kontrolne tzw. tajemniczego klienta (art. 105ia 
OKiKU). W tego rodzaju postępowaniach kontrolujący przedsiębiorcę, w ce-
lu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie, będą mogli po-
dejmować czynności zmierzające do zakupu towaru i utrwalać ich przebieg 
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Do podjęcia czynności 
i utrwalania ich przebiegu niezbędne będzie uzyskanie przez Prezesa UOKiK 
uprzedniej zgody SOKiK. 

Zakres uprawnień Prezesa UOKiK w sprawach ochrony konkurencji i kon-
sumentów jest przez ustawodawcę konsekwentnie poszerzany. Pozwala to 
mieć nadzieję, że działania Prezesa UOKiK zmierzające do ochrony konku-
rencji i konsumentów będą coraz bardziej skuteczne. Przesłanką skuteczności 
działań organu jest nie tylko umiejętne korzystanie przez ten organ z przysłu-
gujących mu uprawnień, ale również dobrej jakości regulacja prawna stano-
wiąca podstawę prawną działań kompetentnego organu. Wprowadzone przez 
ZmOKiKU 2015 istotne zmiany, również systemowe, wymagają skutecznego 
ich stosowania przez Prezesa UOKiK, jednak już teraz warto krytycznie przyj-
rzeć się nowym regulacjom, aby odpowiedzieć na pytanie o możliwość reali-
zacji założeń ustawodawcy. 

Zmiany opisane w niniejszym suplemencie zostaną uwzględnione w kolej-
nym, trzecim już wydaniu komentarza.
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Art. 1 ZmOKiKU
W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 184 i 1618) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczają-
cym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumen-
tów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów, a także 
przeciwdziałania antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich 
związków, jeżeli te praktyki, stosowanie niedozwolonych postanowień lub 
koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.”;

Art. 1 OKiKU [Cele i zakres ustawy]

1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podej-
mowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumen-
tów.

2.1 Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ogranicza-
jącym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumen-
tów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów, a także 
przeciwdziałania antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich 
związków, jeżeli te praktyki, stosowanie niedozwolonych postanowień lub 
koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

3. Ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji 
i konsumentów.

Spis treści
Nb

 1. Zakres regulacji  ...................................................................................  1
 2. Zakres zastosowania przepisów OKiKU  ............................................  2
 3. Konsumencka funkcja OKiKU  ...........................................................  3
 4. Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych .............................  4

1  Art. 1 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 5.08.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634), która wchodzi w życie 
17.04.2016 r.
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1. Zakres regulacji. Artykuł 1 OKiKU określa, co do zasady, trzy rodzaje 
spraw: 1) cele i przedmiot regulacji OKiKU (ust. 1), 2) zakres zastosowa-
nia przepisów OKiKU (ust. 2) oraz 3) organy właściwe w sprawach ochro-
ny konkurencji i konsumentów (ust. 3). 

Ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji konsumen-
tów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) nie zmienia 
formalnie przepisów art. 1 ust. 1 i 3 OKiKU. W dalszym ciągu zatem okre-
śla „warunki rozwoju i ochrony konkurencji” oraz „zasady podejmowanej 
w interesie publicznym ochrony interesów konsumentów” (szerzej D. Miąsik, 
T. Skoczny, w: Skoczny, OKiKU. Komentarz, 2014, art. 1, Nb 1–15). „Ochrona 
interesów konsumentów” jest i pozostaje zatem formalnie tylko jedną z bez-
pośrednich funkcji OKiKU. 

2. Zakres zastosowania przepisów OKiKU. Znowelizowany art. 1 ust. 2 
OKiKU formalnie zmienia przedmiotowy zakres zastosowania przepisów 
OKiKU (szerzej D. Miąsik, T. Skoczny, w: Skoczny, OKiKU. Komentarz, 
2014, art. 1, Nb 84–95) poprzez jego rozszerzenie o „przeciwdziałanie stoso-
waniu niedozwolonych postanowień wzorców umów” zawieranych z konsu-
mentami. Było to konieczne z uwagi na zmianę modelu egzekwowania zakazu 
stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów z cywilnoprawne-
go na administracyjnoprawny. W nowym modelu stosowanie niedozwolonych 
postanowień wzorców umów jest zakazane (art. 23a OKiKU), a stwierdzenie 
jego naruszenia dokonuje się w drodze decyzji Prezesa UOKiK o uznaniu po-
stanowienia wzorca umowy za niedozwolone i zakazie jego wykorzystywania 
(art. 23b OKiKU). Szczegółowa regulacja instrumentów przeciwdziałania sto-
sowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów została zawarta w no-
wym dziale IIIa, w tym głównie w jego rozdziale 2. 

Znowelizowany art. 1 ust. 2 OKiKU stanowi explicite, że – tak, jak w przy-
padku praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów oraz antykonkurencyjnych koncentracji – ustawa ma 
zastosowanie (zakres przestrzenny) do stosowania niedozwolonych posta-
nowień tylko wtedy, gdy wywołują lub mogą wywoływać skutki na tery-
torium Rzeczpospolitej Polskiej (szerzej D. Miąsik, T. Skoczny, w: Skoczny, 
OKiKU. Komentarz, 2014, art. 1, Nb 100–113). 

Znowelizowany art. 1 ust. 2 OKiKU niczego nie zmienia natomiast w kwe-
stii jej podmiotowego zakresu zastosowania. Także w przypadku przeciw-
działania stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów jest ona 
skierowana do przedsiębiorców i ich związków (szerzej D. Miąsik, T. Skocz-
ny, w: Skoczny, OKiKU. Komentarz, 2014, art. 1, Nb 96–99). 

3. Konsumencka funkcja OKiKU. Nowa regulacja OKiKU odnosząca 
się do przeciwdziałania stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców 
umów silnie wzmacnia konsumencką funkcję OKiKU (szerzej D. Miąsik, 

1

2

3
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T. Skoczny, w: Skoczny, OKiKU. Komentarz, 2014, art. 1, Nb 71–83). Konsu-
mencka funkcja OKiKU uległa jednak wzmocnieniu także przez poszerzenie 
zakresu przeciwdziałania naruszeniom zbiorowych interesów konsumentów 
(art. 1 ust. 2, dział IV i rozdział 3 działu VI OKiKU) o stosowanie prakty-
ki tzw. missellingu (art. 24 ust. 2 pkt 4 OKiKU) oraz wzmocnienie upraw-
nień Prezesa UOKiK w sferze przeciwdziałania tym praktykom, m.in. przez 
przyznanie mu kompetencji do wydawania także w tej sferze decyzji tym-
czasowych (art. 101a OKiKU) i stworzenie możliwości innych interwencji 
publicznych, np. publikacji w publicznej radiofonii i telewizji komunikatów 
o zagrożeniach dla interesów konsumentów oraz informacji o praktykach an-
tykonsumenckich (art. 31c OKiKU) czy stosowania instytucji tzw. tajemni-
czego klienta.

4. Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych. Chociaż – zgodnie 
z uzasadnieniem projektu ZmOKiKU 2015 – u podstaw komentowanej nowe-
lizacji OKiKU legła potrzeba wzmożonej ochrony konsumenta na rynku usług 
finansowych, to jednak explicite znalazło to swój wyraz tylko w przypadku za-
kazu missellingu (art. 24 ust. 2 pkt 4 OKiKU). Rozszerzenie uprawnień Pre-
zesa UOKiK w postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów ma jednak zastosowanie także we wszystkich innych 
sektorach B2C (Business to Consumer).

Art. 1 ZmOKiKU
2) po dziale III dodaje się dział IIIa w brzmieniu: 

„Dział IIIa 
Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów

Rozdział 1 
Niedozwolone postanowienia wzorców umów

Art. 23a. Zakazane jest stosowanie we wzorcach umów zawieranych z kon-
sumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa 
w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

Rozdział 2 
Decyzje w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy 

za niedozwolone
Art. 23b. 1. Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu postanowienia wzorca 
umowy za niedozwolone i zakazującą jego wykorzystywania, jeżeli stwierdzi 
naruszenie zakazu określonego w art. 23a. W decyzji Prezes Urzędu przytacza 
treść postanowienia wzorca umowy uznanego za niedozwolone. 
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może określić środki 
usunięcia trwających skutków naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 23a, 
w szczególności zobowiązać przedsiębiorcę do: 

4
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1) poinformowania konsumentów, będących stronami umów zawartych 
na podstawie wzorca, o którym mowa w ust. 1, o uznaniu za niedozwolo-
ne postanowienia tego wzorca – w sposób określony w decyzji; 

2) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w for-
mie określonej w decyzji. 

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może nakazać publika-
cję decyzji w całości lub w części, z zaznaczeniem, czy decyzja ta jest prawo-
mocna, w określonej w niej formie, na koszt przedsiębiorcy. 
4. Środki, o których mowa w ust. 2, powinny być proporcjonalne do wagi 
i rodzaju naruszenia oraz konieczne do usunięcia jego skutków. 
Art. 23c. 1. Jeżeli przedsiębiorca przed wydaniem decyzji, o której mowa 
w art. 23b ust. 1, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych 
działań zmierzających do zakończenia naruszenia zakazu, o którym mowa 
w art. 23a, lub usunięcia skutków tego naruszenia, Prezes Urzędu może, wy-
dając decyzję, o której mowa w art. 23b ust. 1, zobowiązać przedsiębiorcę do 
wykonania tych zobowiązań. 
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może określić termin 
wykonania zobowiązań. 
3. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu nakłada na przedsiębior-
cę obowiązek składania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu reali-
zacji zobowiązań. 
4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisów art. 23b 
ust. 2 pkt 1 i art. 106 ust. 1 pkt 3a nie stosuje się. 
5. Prezes Urzędu może, z urzędu, uchylić decyzję, o której mowa w ust. 1, 
w części dotyczącej zobowiązań i nałożyć karę, o której mowa w art. 106 
ust. 1 pkt 3a, w przypadku gdy: 
1) decyzja ta została wydana w oparciu o nieprawdziwe, niekompletne lub 

wprowadzające w błąd informacje lub dokumenty; 
2) przedsiębiorca nie wykonuje zobowiązań lub obowiązków, o których mo-

wa w ust. 1–3. 
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Prezes Urzędu może określić środki 
usunięcia trwających skutków naruszenia zakazu, o których mowa w art. 23b 
ust. 2. Przepis art. 23b ust. 3 stosuje się. 
7. Prezes Urzędu może, za zgodą przedsiębiorcy, z urzędu uchylić decyzję, 
o której mowa w ust. 1, w części dotyczącej zobowiązań, w przypadku gdy 
nastąpiła zmiana okoliczności mających istotny wpływ na wydanie tej decy-
zji. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio. 
Art. 23d. Prawomocna decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy 
za niedozwolone ma skutek wobec przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono 
stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego oraz wobec wszyst-
kich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na podstawie wzorca wska-
zanego w decyzji.”;


