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Podstawowym celem prawa konsumenckiego jest kształtowanie uczciwych 
oraz zgodnych z dobrymi obyczajami relacji pomiędzy konsumentem a przed-
siębiorcą. Aby cel ten był właściwie realizowany, koniecznym jest funkcjono-
wanie skutecznych mechanizmów w zakresie egzekwowania prawa. Miarą ich 
efektywności będzie zwiększanie pewności prawa i stopniowe zmniejszanie 
kosztów przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców, a także powstrzymay-
wanie się nieuczciwych uczestników rynku od wyrządzania szkody konsumen-
tom. W konsekwencji sprawne egzekwowanie prawa prowadzi do wyrówna-
nia szans i zwiększenia uczciwości na rynku, z korzyścią dla konkurencyjności 
i wzrostu gospodarki.

Mając powyższe na uwadze, w dokumencie strategicznym – Polityka 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów – przyjętym przez Radę Ministrów 
22.9.2015 r. wśród priorytetów działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów wymieniono m.in. monitoring poziomu respektowania praw konsumen-
tów oraz szybką reakcję na nieprawidłowości i ich eliminację.

Doniosłe zmiany w obszarze ochrony słabszych uczestników rynku przy-
niosła „konsumencka” nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, która weszła w życie 17.4.2016 r. Uszczelniła ona system ochrony konsu-
mentów, wzmacniając tym samym tych przedsiębiorców, którzy grają uczciwie. 
Cytując słowa profesora Williama E. Kovacica – b. przewodniczącego amery-
kańskiej Federalnej Komisji ds. Handlu – „Uczciwa konkurencja na rynku jest 
najlepszą formą ochrony interesów konsumentów”1.

U podstaw nowelizacji legły wcześniejsze analizy prowadzone przez or-
gan ochrony konkurencji i konsumentów. Wykazały one, że konsumenci, szcze-
gólnie na rynku usług finansowych, są niedostatecznie chronieni. Narażeni są 
na praktyki polegające na niedostosowaniu metod sprzedaży i niedostarczaniu 
właściwej informacji (tzw. misselling – nieuczciwa sprzedaż). Wystarczy wspo-
mnieć o nieuczciwej sprzedaży ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym (tzw. 
polisolokat), które klientom były przedstawiane jako bezpieczna i rentowna 
lokata oszczędności, czy o niedostosowaniu produktu do potrzeb klienta, gdy 
skomplikowane produkty finansowe są oferowane osobom starszym, które co 
do zasady nie będą mogły z nich korzystać ze względu na wiek. 

1 Zob. https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11953.
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Rozwiązania, które wprowadziła nowelizacja, mają pomóc w egzekwowa-
niu przestrzegania prawa. Nie ma wątpliwości, że przyniosą korzyści nie tylko 
konsumentom, których prawa będą skuteczniej chronione, ale też przyczynią się 
do poprawy konkurencji, eliminując z rynku zachowania pozwalające utrzymy-
wać przewagę konkurencyjną dzięki stosowaniu praktyk naruszających interesy 
konsumentów. W ten sposób możliwe będzie budowanie przewagi konkurencyj-
nej na bazie uczciwości kupieckiej. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów pozwoli z pewnością na bardziej proaktywne działania ze strony 
organu ochrony konkurencji i konsumentów, aby przeciwdziałać antykonsu-
menckim praktykom. Nie budzi bowiem wątpliwości, że uczciwość kupiecka 
wymaga wsparcia ze strony tego organu. Aktywna postawa Prezesa UOKiK po-
zwala tworzyć równe pole gry i wspomaga samoregulacje. 

Z dniem 17.4.2016 r. Prezes UOKiK wyposażony został w nowe kompeten-
cje, które w sposób znaczący zwiększają poziom ochrony praw konsumentów 
na rynku. Najważniejsze zmiany w ustawie obejmują, w szczególności:
1) wprowadzenie nowego modelu kontroli wzorców umownych, w którym 

Prezes UOKiK przejmuje kompetencji w zakresie rozstrzygania o niedo-
zwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazie jego dalsze-
go wykorzystywania;

2) określenie nowej praktyki stanowiącej zbiorowe naruszenie interesów kon-
sumentów polegającej na tym, że zabronione jest proponowanie konsumen-
tom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom lub 
proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakte-
ru (tzw. nieuczciwa sprzedaż); 

3) zmianę definicji praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów 
poprzez wskazanie na dobre obyczaje jako kryterium kwalifikacji działań 
przedsiębiorcy;

4) umożliwienie przedstawiania sądowi przez Prezesa UOKiK poglądów 
istotnych dla sprawy, jeżeli przemawia za tym interes publiczny, co pozwo-
li dzielić się z sądami powszechnymi wiedzą i dorobkiem orzeczniczym 
z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, a w konsekwencji 
umożliwi sądom wszechstronne rozpoznanie sprawy;

5) wprowadzenie decyzji tymczasowych, na wzór postępowań w sprawie 
praktyk ograniczających konkurencję, co umożliwi szybką reakcję na prak-
tyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów;

6) wprowadzenie instytucji tajemniczego klienta, która przyczyni się do uzyska-
nia wiarygodnych dowodów w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postę-
powaniach, a w konsekwencji pozwoli na dojście do prawdy obiektywnej; 

7) możliwość publikowania bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń w publicz-
nym radiu i telewizji, dzięki czemu będzie możliwe szybkie i skuteczne 
informowanie konsumentów o zachowaniach lub zjawiskach, które istotnie 
zagrażają ich interesom;

8) wydłużenie okresu przedawnienia dla praktyk naruszających zbiorowe inte-
resy konsumentów.
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Omawiane regulacje powinny doprowadzić do zapewnienia skuteczniejszej 
ochrony konsumentów i efektywnego wyeliminowania nieprawidłowości funk-
cjonujących na rynku.

Dla przykładu, w nowym modelu kontroli postanowień wzorców umów to 
Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej rozstrzyga o niedozwolonym charak-
terze postanowienia wzorca umowy i zakazuje przedsiębiorcy jego dalszego wy-
korzystywania. Postępowanie przed sądem zostanie zainicjowane tylko w przy-
padku odwołania się przedsiębiorcy od decyzji organu ochrony konkurencji 
i konsumentów. Prezesowi UOKiK została przyznana kompetencja do nałoże-
nia w decyzji kary pieniężnej na przedsiębiorcę stosującego niedozwolone po-
stanowienia umowne, co powinno przyczynić się do samoregulacji rynku w tym 
zakresie i do wyeliminowania przez przedsiębiorców w stosowanych przez nich 
wzorcach postanowień kształtujących prawa i obowiązki konsumentów w spo-
sób sprzeczny z dobrymi obyczajami niezależnie od tego, czy zostało wobec 
nich wszczęte postępowanie. Przedsiębiorca będzie miał także możliwość unik-
nięcia kary, jeśli sam zobowiąże się do zmiany praktyk. Do tej pory, w sądowym 
modelu kontroli, było to niemożliwe. Ponadto, w decyzji mogą zostać określone 
środki usunięcia trwających skutków naruszenia. Przykładowo, przedsiębiorca 
będzie mógł być zobowiązany do poinformowania konsumentów będących stro-
nami umów o uznaniu postanowienia tego wzorca za niedozwolone, co dodat-
kowo zabezpiecza ich interesy w porównaniu z poprzednim modelem, w któ-
rym podstawowym źródłem informacji o tym, czy dana klauzula została uznana 
za abuzywną, był rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwo-
lone. Nadto, w decyzji uznającej dane postanowienie wzorca za niedozwolone 
Prezes UOKiK będzie mógł wskazać również na inne środki usunięcia skutków 
naruszenia zakazu stosowania postanowień niedozwolonych, np. na koniecz-
ność zmiany umów w kierunku usunięcia postanowień abuzywnych, czy na re-
kompensatę publiczną, której celem jest zwrócenie konsumentom tego, co utra-
cili na skutek stosowania postanowień abuzywnych. Te rozwiązania stanowią 
istotne novum w porównaniu z dotychczas stosowaną sądową kontrolą postano-
wień wzorca umowy.

Nowe narzędzia, w które został wyposażony Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, w szczególności tajemniczy klient, decyzja tymczasowa, pu-
blikowanie bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń, oznaczają dla niego większe 
możliwości, ale i większą odpowiedzialność. Narzędzia te należy bowiem stoso-
wać z uwzględnieniem rodzaju praktyki oraz zasady proporcjonalności. 

Nie ulega wątpliwości, iż dla ładu konsumenckiego istotnym jest, aby eg-
zekwowanie prawa przez organ ochrony konkurencji i konsumentów splatało 
się z procesami samoregulacji wskazującymi na etyczny wymiar biznesu. Klu-
czową kwestią dla przedsiębiorców powinny zatem stać się programy com-
pliance, czyli zbiór zasad gwarantujących, że przedsiębiorca działa zgodnie 
z prawem. Aby taki program odnosił efekty, musi być skuteczny, musi mieć moc 
sprawczą i powinien angażować również zarząd danej firmy. Jego skuteczność 
powinna być monitorowana. Prezes UOKiK podejmuje działania popularyzu-
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jące ideę compliance. Jako przykład wskazać należy na samoregulację doty-
cząca reklamy kredytów konsumenckich. Podkreślić przy tym należy, iż istotą 
Kodeksu dobrych praktyk jest zapewnienie konsumentom większej ochrony niż 
wynika z przepisów prawa. Nie budzi nadto wątpliwości, że skuteczny program 
compliance zmniejsza ryzyko interwencji ze strony organu. 

Brak uczciwości kupieckiej oraz nieefektywna egzekucja przepisów prawa 
podważa zaufanie do rynku i godzi w dobrobyt nas wszystkich – konsumentów, 
a także burzy poczucie sprawiedliwości. Wyzwaniem dla UOKiK jest zatem 
praca nad zmianą antykonsumenckich praktyk i modeli biznesowych stosowa-
nych przez niektórych przedsiębiorców. Nowy, szczelniejszy system egzekwo-
wania prawa wspierany procesami samoregulacyjnymi jest zatem szansą na po-
wrót do uczciwości kupieckiej. Chodzi bowiem o ty, aby słowo przedsiębiorcy 
znowu mogło być dla konsumenta na wagę złota. 


