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1. Nieuczciwa sprzedaż (misselling)   
1.1 Co to jest nieuczciwa sprzedaż (misselling)? 

Nieuczciwa sprzedaż jest pojęciem opisującym wątpliwy pod względem prawnym  
i etycznym sposób oferowania i sprzedaży produktów finansowych. Na nieuczciwą 
sprzedaż składać się mogą zarówno zachowania, jak i procedury sprzedaży oraz 
działania marketingowe, które mają na celu wprowadzenie konsumentów w błąd (np. 
działanie agenta ubezpieczeniowego, który świadomie lub nie, wprowadza konsumenta 
w błąd co do mechanizmu funkcjonowania oferowanego produktu, jego funkcji  
i zastosowania; reklama lub broszura pomijająca istotne informacje na temat danego 
produktu finansowego). 

Pojęcie to wywodzi się z Wielkiej Brytanii, gdzie występuje w systemie prawnym jako 
poważne naruszenie zasad rynkowych i jest objęte sankcją. 

1.2 W jaki sposób UOKiK weryfikuje, czy przedsiębiorcy dostosowują swoją ofertę do 
rzeczywistych potrzeb klientów? Skąd Urząd wie, które potrzeby są rzeczywistymi 
potrzebami klientów? 

Ocena potrzeb konsumentów na etapie poprzedzającym wystąpienie z ofertą jest 
obowiązkiem przedsiębiorcy. Ocenie Urzędu nie podlegają zatem potrzeby 
konsumentów, ale sposób oferowania i sprzedaży usług finansowych. Niedopuszczalne 
jest naruszanie przepisów szczególnych regulujących dane obowiązki przedsiębiorcy 
względem konsumenta lub dobrych obyczajów. Zabronione jest także oferowanie usług 
w sposób nieadekwatny do ich charakteru (jak np. proponowanie skomplikowanych 
usług finansowych przez telefon). Nowy przepis nie narzuca w każdym przypadku 
dokonywania rozległych analiz. Przy ustalaniu potrzeb konsumentów oczekiwane jest 
jedynie uwzględnianie takich cech konsumentów, które odnoszą się do rodzaju 
proponowanej usługi (np. nie ma potrzeby, by przy udzielaniu krótkoterminowej 
pożyczki konsumenckiej na małą kwotę ustalać stan zdrowia konsumenta – jest to 
wręcz niedozwolone). 

1.3 Czy przez „proponowanie” należy rozumieć oferowanie produktów w ramach działań 
marketingowych poza siedzibą przedsiębiorstwa? 

Nowa praktyka dotyczy również działań marketingowych poza siedzibą 
przedsiębiorstwa. Ochrona konsumentów przed nieuczciwą sprzedażą musi obejmować 
różnego rodzaju zachowania przedsiębiorców, bez ograniczania się do czynności 
polegających na proponowaniu konsumentom usług finansowych w standardowy sposób 
w siedzibie przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie nie mógłby zostać zrealizowany 
podstawowy cel nowego instrumentu – skuteczne wyeliminowanie nieuczciwej 
sprzedaży. 

2. Decyzja tymczasowa 
2.1 Czym jest decyzja tymczasowa? 

Decyzja tymczasowa (art. 101a) może zostać wydana w toku postępowania 
prowadzonego w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
Zobowiązuje ona przedsiębiorcę do zaniechania działań, które mogą spowodować 
poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów. 
Decyzja tymczasowa ma zapobiec uprawdopodobnionym zagrożeniom. Wydanie 
takiej decyzji jest możliwe tylko po spełnieniu dość restrykcyjnych przesłanek. Nie 
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dość, że praktyka musi grozić „poważnymi” negatywnymi skutkami dla interesów 
konsumentów, to nie każde poważne zagrożenie naruszenia interesów konsumentów 
uprawnia Prezesa UOKiK do wydania decyzji tymczasowej, a tylko takie, które 
jednocześnie jest trudne do usunięcia. Ponadto, co istotne, decyzja tymczasowa może 
zostać wydana tylko wtedy, gdy określone w tym przepisie okoliczności zostaną przez 
Prezesa UOKiK uprawdopodobnione. Decyzja tymczasowa jest wydawana na czas 
określony (z możliwością przedłużenia), ale nie dłuższy niż do wydania decyzji 
kończącej postępowanie w sprawie. W decyzji tymczasowej nie nakłada się kary. 

2.2 Czy decyzja tymczasowa, np. zakazująca sprzedaży danego produktu, nie 
doprowadzi do bankructwa firmy lub utraty reputacji?  

Decyzja tymczasowa nie doprowadzi do bankructwa firmy lub utraty jej reputacji. 
Należy pamiętać, że to przedsiębiorca odpowiada za działania firmy i budowanie jej 
wizerunku. Z tego względu tylko jego działania mogą przyczynić się do utraty reputacji 
prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. 

2.3 Czy przedsiębiorca może odwołać się od decyzji tymczasowej, blokując tym samym 
jej wykonanie? 

Przedsiębiorca może odwołać się od decyzji tymczasowej do Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (SOKiK). Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. 

2.4 Czy decyzja tymczasowa nie ingeruje w swobodę prowadzenia działalności 
gospodarczej? 

Decyzja tymczasowa umożliwia - w warunkach wszczętego już postępowania w 
sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz po spełnieniu 
określonych przepisami przesłanek – natychmiastową reakcję Prezesa UOKiK na 
antykonsumenckie zachowania przedsiębiorców. Przepis art. 101a ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów przewiduje przesłankę „uprawdopodobnienia groźby 
spowodowania poważnego i trudnego do usunięcia zagrożenia dla interesów 
konsumentów”. Z powyższego wynika, że oba warunki muszą zostać spełnione 
kumulatywnie. Zatem wydanie takiej decyzji jest możliwe tylko po spełnieniu dość 
restrykcyjnych przesłanek. Nie dość, że praktyka musi grozić „poważnymi” 
negatywnymi skutkami dla interesów konsumentów, to nie każde poważne zagrożenie 
naruszenia interesów konsumentów uprawnia Prezesa UOKiK do wydania decyzji 
tymczasowej, a tylko takie, które jednocześnie jest trudne do usunięcia. Przepis art. 
101a wzorowany jest na dotychczas obowiązujących rozwiązaniach (art. 89 ustawy  
o ochronie konkurencji i konsumentów). Warto zwrócić uwagę, że pomimo, iż w 
odniesieniu do postępowań antymonopolowych, funkcjonuje obecnie możliwość 
wydawania decyzji tymczasowych, w latach 2012-2015 Prezes UOKiK ani razu nie 
skorzystał z posiadanej kompetencji do wydania tego typu decyzji. Należy podkreślić, 
że w sytuacji gdy zostanie uprawdopodobnione, że dalsze stosowanie zarzucanej 
praktyki może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych 
interesów konsumentów, brak możliwości zastosowania przez Prezesa UOKiK środków 
tymczasowych (jakkolwiek skutkujących pewną ingerencją w swobodę działalności 
przedsiębiorcy już na etapie trwania postępowania) mógłby pozbawić zasadności 
wydanie decyzji na zakończenie postępowania, bowiem szkody, które ponieśliby 
konsumenci mogłyby być już na tym etapie bardzo trudne do naprawienia lub 
nieodwracalne. 
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2.5 W jaki sposób można odwołać się od decyzji tymczasowych? 

Przedsiębiorca ma możliwość złożenia odwołania od decyzji tymczasowej do Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W takiej sytuacji Prezes UOKiK nie później niż w 
ciągu 10 dni przekaże akta sprawy do SOKiK, a ten będzie miał 2 miesiące na 
rozpatrzenie odwołania. 

2.6 Dlaczego w przypadku decyzji tymczasowej nie można zastosować analogicznego 
mechanizmu, jak w przypadku instytucji tajemniczego klienta, czyli uprzedniej 
zgody sądu? 

Dotychczasowa praktyka stosowania instytucji decyzji tymczasowej (w sprawach 
praktyk ograniczających konkurencję) pokazuje, że środek ten był stosowany zgodnie 
z intencją ustawodawcy, tzn. był wykorzystywany: 

 rzadko,  
 w wyjątkowych sytuacjach,  
 bez nadmiernego ingerowania w działalność gospodarczą przedsiębiorcy (w latach 

2012-2015 nie wydano ani jednej decyzji tymczasowej). 

Wprowadzenie decyzji tymczasowej do postępowań w sprawach praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów nie wpłynie na praktykę stosowania tego środka przez 
Prezesa UOKiK. W dalszym ciągu wykorzystanie tego instrumentu jest 
uwarunkowane spełnieniem rygorystycznych przesłanek określonych w ustawie o 
ochronie konkurencji i konsumentów - „uprawdopodobnienia groźby 
spowodowania poważnego i trudnego do usunięcia zagrożenia dla interesów 
konsumentów”. Ponadto decyzja tymczasowa ma nadal podlegać kontroli sądowej. 
Co więcej, nowelizacja w tym zakresie zmierza do poprawy pozycji strony 
postępowania poprzez zmiany przyśpieszające tryb rozpatrywania przez sąd odwołania 
od decyzji tymczasowych.  

Dlatego też wprowadzanie dalszych zabezpieczeń praw przedsiębiorców w kontekście 
stosowania przez Prezesa UOKiK decyzji tymczasowej, w tym uprzedniej zgody sądu 
na zastosowanie tej instytucji, nie wydaje się na obecnym etapie potrzebne. 

3. Ostrzeżenia i komunikaty 
3.1 W jakich okolicznościach i na jakiej podstawie są publikowane ostrzeżenia  

i komunikaty?  

Dzięki publikacji w publicznym radiu i telewizji (w formie i czasie uzgodnionymi  
z nadawcą) możliwe jest szybkie i skuteczne ostrzeżenie konsumentów o zachowaniach 
lub zjawiskach, które istotnie zagrażają ich interesom. Prawo publikacji dotyczy: 

a) informacji o rozstrzygnięciach wydawanych na postawie art. 73a ustawy 
(ostrzeżenia publiczne) 

lub 

b) komunikatów dotyczących zachowań lub zjawisk mogących stanowić istotne 
zagrożenie dla interesów konsumentów. 

Ostrzeżenia publiczne (art. 73a) są wykorzystywane w przypadku stwierdzenia przez 
Urząd, w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów, szczególnie uzasadnionego podejrzenia stosowania przez 
przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może 
spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu 
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konsumentów. W ramach ostrzeżenia na stronie internetowej Urzędu publikowane są 
zgromadzone w toku postępowania informacje o zachowaniu przedsiębiorcy i jego 
prawdopodobnych skutkach. Ostrzeżenia są publikowane na podstawie postanowienia.  

Do publikacji komunikatów dotyczących zachowań lub zjawisk mogących stanowić 
zagrożenie dla interesów konsumentów nie jest konieczne wszczęcie postępowania 
wyjaśniającego lub postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów. 

3.2 Na jakim etapie działań UOKiK może publikować ostrzeżenia i komunikaty? Jak 
przedsiębiorca może się bronić? 

Komunikaty dotyczą występujących na rynku zachowań lub zjawisk zagrażających 
interesom konsumentów (np. pojawienie się nowego sposobu proponowania usługi 
finansowej skierowanej do osób starszych). Pozwala to, w szczególności w przypadku 
proponowania usług finansowych w sposób zagrażający interesom konsumentów, na 
możliwie najskuteczniejsze ostrzeżenie jak największej liczby konsumentów, co ma 
kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku osób starszych. Publikacja taka następuje 
więc możliwe szybko, na dość wczesnym etapie działań UOKiK, ale jednocześnie na 
tyle zaawansowanym, aby UOKiK był w stanie precyzyjnie zidentyfikować i opisać 
zjawiska bądź zachowania zagrażające interesom konsumentów. 

Zasadą jest publikowanie komunikatów o zachowaniach lub zjawiskach mogących 
stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów bez wymieniania danych 
przedsiębiorcy, który może w określony sposób postępować. Natomiast w sytuacji 
pozyskania większej ilości danych w odniesieniu do kwestionowanego zjawiska  
w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego, możliwe jest przekazanie 
komunikatu wraz z tożsamością przedsiębiorcy. 

Ostrzeżenia publiczne są publikowane po wszczęciu postępowania w sprawie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, gdy z informacji 
zgromadzonych w postępowaniu wynika, że istnieje szczególnie uzasadnione 
podejrzenie stosowania przez konkretnego przedsiębiorcę praktyki naruszającej 
zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub 
niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów. Przedsiębiorca, którego 
zachowania dotyczy ostrzeżenie publiczne, może złożyć zażalenie na postanowienie 
Prezesa UOKiK o publikacji takiego ostrzeżenia. 

4. Instytucja „tajemniczego klienta” 
4.1 Czy UOKiK może przeprowadzać tzw. zakup kontrolowany? 

Urząd nie wykorzystuje instrumentu zakupu kontrolowanego, który jest stosowany 
m.in. w postępowaniach prowadzonych przez Inspekcję Handlową. UOKiK ma 
możliwość wykorzystania instytucji „tajemniczego klienta”. Ma ona na celu 
sprawdzenie m.in. sposobu oferowania zawarcia umowy czy też wypełnienie 
obowiązków informacyjnych przedkontraktowych. 

4.2 Czy w trakcie czynności zmierzających do zakupu towaru UOKiK stosuje prowokacje, 
np. pracownik UOKiK usilnie zabiega o sprzedanie mu usługi finansowej, która 
ewidentnie nie odpowiada jego potrzebom? 

Urząd nie stosuje prowokacji. Przeprowadzenie czynności zmierzających do zakupu 
towaru ma na celu sprawdzenie, czy przedsiębiorca, w stosunku do którego istnieje 
podejrzenie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 
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rzeczywiście łamie prawo. Jednocześnie stanowi możliwość uzyskania dowodów. 
Czynności zmierzające do zakupu towaru pozwalają zatem sprawdzić m.in. sposób 
oferowania zawarcia umowy oraz wypełnianie obowiązków informacyjnych na etapie 
przedkontraktowym. Pracownik Urzędu korzystając z instrumentu „tajemniczego 
klienta”, nie kupuje przykładowo usługi finansowej, a jedynie kontroluje sposób jej 
proponowania. 

4.3 Jak w praktyce wygląda stosowanie instytucji „tajemniczego klienta”? 

W pierwszej kolejności Prezes Urzędu wnioskuje o zgodę na przeprowadzenie 
czynności zmierzających do zakupu towaru do Sądu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów. SOKiK w ciągu 48 godzin wydaje postanowienie, na które nie 
przysługuje zażalenie. Przebieg czynności może być utrwalany przy pomocy urządzeń 
rejestrujących obraz lub dźwięk bez informowania kontrolowanego (na tego rodzaju 
działania również wymagana jest uprzednia zgoda SOKiK). 

Mając zgodę sądu, kontroler udaje się do placówki instytucji podlegającej kontroli  
i wciela się w rolę przeciętnego konsumenta poszukującego danego towaru lub usługi, 
na przykład lokaty bankowej. Kontroler pyta w tej sytuacji doradcę o możliwość 
założenia lokaty i próbuje uzyskać pełną i rzetelną informację o dostępnych lokatach, 
ich oprocentowaniu, okresie trwania, wysokości odsetek, kapitalizacji, a także kwocie 
minimalnej i maksymalnej oraz ewentualnych ryzykach. 

Niezwłocznie po zakończeniu czynności, kontroler okazuje kontrolowanemu albo 
osobie przez niego upoważnionej legitymację służbową upoważniającą do 
wykonywania czynności kontrolnych oraz doręcza upoważnienie do przeprowadzenia 
kontroli i zgodę sądu. Materiał następnie zostaje przeanalizowany przez Urząd. 
Oceniane jest to, czy konsument otrzymał wszystkie istotne informacje o produkcie,  
a także czy nie doszło do nieuczciwej sprzedaży – czyli próby nakłonienia konsumenta 
do zakupu innego produktu, którego w rzeczywistości nie poszukiwał i nie potrzebuje. 

4.4 Czy to prawda, że wartość dowodów uzyskanych przez „próbę zakupu 
kontrolowanego” jest znikoma, ponieważ i tak trzeba przedstawić inne dowody, 
np. dokumenty potwierdzające, że ewentualne wprowadzanie klienta w błąd przez 
pracownika banku nie było odosobnionym przypadkiem, ale miało charakter 
praktyki? 

Prezes UOKiK zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  
i kodeksu postępowania administracyjnego ma obowiązek podejmowania wszelkich 
czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do 
załatwienia sprawy. Dowód zebrany w związku z zastosowaniem instytucji 
„tajemniczego klienta” jest zasadniczo jednym z dowodów (nie jedynym) na 
wykazanie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Nie 
można jednak zgodzić się z twierdzeniem, że wartość takiego dowodu jest znikoma, 
wręcz przeciwnie – informacje zebrane przez Prezesa UOKiK dzięki wprowadzanej 
regulacji, mają istotne znaczenie dla udowodnienia przedsiębiorcy złamania zakazu 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 

4.5 Czy UOKiK może skorzystać z instytucji „tajemniczego klienta” bez zgody sądu? 

Nie, Urząd musi uzyskać zgodę Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 
przeprowadzenie czynności zmierzających do zakupu towaru oraz na utrwalenie 
ich przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. SOKiK wydaje 
ją w ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku Urzędu. Na postanowienie sądu nie 
przysługuje zażalenie. 
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4.6 Czy tajemniczy klient dotyczy również usług? 

Tak, definicja towaru w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów obejmuje 
również usługi. 

5. Istotny pogląd w sprawie 
5.1 Czy wydając istotny pogląd w sprawie, Prezes UOKiK jest zawsze po stronie 

konsumentów? 

Istotą instytucji istotnego poglądu w sprawie jest udzielenie sądowi pomocy  
w kompleksowym rozpoznaniu sprawy, z uwzględnieniem argumentów oraz poglądów, 
które niekoniecznie mogą być przedstawione przez strony w postępowaniu. UOKiK 
posiada bowiem specjalistyczną wiedzę w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów 
na poszczególnych rynkach. Dlatego też wydając istotny pogląd w sprawie, Prezes 
UOKiK nie występuje w imieniu ani po stronie któregokolwiek z uczestników sporu. 
Celem tego instrumentu jest bowiem zapewnienie transferu wiedzy z UOKiK do sądów 
powszechnych. 

Ponadto istotny pogląd w sprawie może być wydany nie tylko w sprawie, w której 
stronami sporu są przedsiębiorca i konsument, ale także gdy sprawa dotyczy sporu 
między przedsiębiorcami.  

5.2 Czy istotny pogląd w sprawie przedstawiony przez Prezesa UOKiK jest wiążący dla      
Sądu? 

Nie, istotny pogląd w sprawie przedstawiony przez Prezesa UOKiK nie jest wiążący dla 
Sądu. 

5.3 Czy podczas sporu sądowego z przedsiębiorcą każdy konsument może poprosić 
Prezesa UOKiK o wydanie istotnego poglądu w sprawie? 

Prezes Urzędu może przedstawić istotny pogląd na prośbę konsumenta, jeżeli 
przemawia za tym interes publiczny. 

6. Kontrola postanowień wzorców 
umów 

6.1 Co się stanie z dotychczasowym rejestrem klauzul niedozwolonych? Czy przestanie 
istnieć? Czy nadal będzie można powoływać się postanowienia z rejestru? 

Rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone będzie obowiązywał 
przez 10 lat od daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów, aby: 

 zapewnić czas na ukształtowanie się orzecznictwa Prezesa Urzędu  
w postępowaniach administracyjnych o uznanie postanowień wzorców umowy za 
niedozwolone, 

oraz  

 zakończyć na dotychczasowych zasadach postępowania sądowe wszczęte przed 
wejściem w życie ustawy. 
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W związku z tym nadal zakazane jest stosowanie przez przedsiębiorców we wzorcach 
umowy klauzul abuzywnych wpisanych do rejestru, z uwzględnieniem aktualnego 
orzecznictwa SN i TSUE. 

6.2 Czy Prezes UOKIK sam ocenia, czy dane postanowienie jest niedozwolone? 

Prezes Urzędu dokonuje oceny, czy dane postanowienie wzorca umowy jest 
niedozwolone w decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w sprawie o uznanie 
postanowień wzorca umowy za niedozwolone (abstrakcyjna kontrola postanowień 
wzorców umowy). Kontrola incydentalna postanowień umowy pozostaje we 
właściwości sądów powszechnych. 

6.3 Czy nowe przepisy dotyczące rejestru klauzul niedozwolonych zmniejszą ilość 
wpisywanych postanowień i ułatwią konsumentom korzystanie z tego rejestru? 

W związku ze zmianą modelu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umowy  
(z trybu sądowego na administracyjno-sądowy) do rejestru trafiają nowe klauzule tylko 
w sprawach, w których wniesiono pozew do SOKiK przed datą wejścia w życie 
nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W nowych sprawach 
rozstrzygnięcia dotyczące stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umowy 
wynikają z decyzji Prezesa Urzędu. 

 

6.4 Czy konsumenci mogą wnioskować o uznanie danej klauzuli w zawartej umowie za 
niedozwoloną? 

Konsumenci zachowują uprawnienie do kwestionowania postanowień zawartych już 
umów w ramach kontroli incydentalnej przed sądami powszechnymi. Dodatkowo, 
konsument (a ponadto rzecznik konsumentów, Rzecznik Finansowy, organizacja 
konsumencka) może zawiadomić Prezesa Urzędu o podejrzeniu stosowania przez 
przedsiębiorcę niedozwolonego postanowienia wzorca umowy. Konsument 
dopuszczony do udziału w postępowaniu w charakterze zainteresowanego w sprawie 
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone dysponuje uprawnieniem do 
składania dokumentów i wyjaśnień co do okoliczności sprawy oraz przeglądania akt. 

6.5 Czy nowelizacja oznacza, że konsument nie może już złożyć pozwu o uznanie za 
niedozwoloną klauzuli, którą znajdzie w swojej umowie? 

Konsumenci zachowują uprawnienie do kwestionowania postanowień zawartych już 
umów w ramach kontroli incydentalnej przed sądami powszechnymi. Nowelizacja 
przewiduje natomiast, że już nie sąd lecz Prezes UOKiK w decyzji administracyjnej 
rozstrzyga o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazuje jego 
dalszego wykorzystywania. Postępowanie jest wszczynane z urzędu, jednak 
konsumenci, rzecznicy konsumentów, Rzecznik Finansowy oraz organizacje 
konsumenckie mogą zawiadomić Prezesa UOKiK o stosowaniu przez przedsiębiorcę 
klauzuli niedozwolonej. 

6.6 Czy można zawiadomić Prezesa UOKiK o tym, że we wzorcu umowy znajduje się 
klauzula niedozwolona?  

Tak, każdy może zawiadomić Prezesa Urzędu o podejrzeniu stosowania przez 
przedsiębiorcę niedozwolonego postanowienia wzorca umowy. 
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6.7 Czy Prezes UOKiK może nakazać przedsiębiorcy, aby zwrócił klientom korzyści, które 
uzyskał dzięki stosowaniu klauzul abuzywnych? 

Prezes UOKiK, wydając decyzję o uznaniu postanowienia wzorca umowy za 
niedozwolone i zakazującą jego wykorzystywania, może określić środki usunięcia 
trwających skutków naruszenia zakazu stosowania niedozwolonych postanowień 
umownych. Katalog możliwych do określenia środków jest otwarty. Środki powinny być 
proporcjonalne do wagi i rodzaju naruszenia oraz konieczne do usunięcia jego skutków. 

6.8 Czy uległy zmianie przesłanki uznawania postanowień wzorców umowy za 
niedozwolone? 

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie przewiduje zmian 
Kodeksu cywilnego. W związku z tym, niedozwolonymi postanowieniami umownymi są 
nadal – zgodnie z art. 385(1) par. 1 KC postanowienia umowy zawieranej  
z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie, które kształtują jego prawa i obowiązki 
w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. 

6.9 Czy ewentualna sankcja za stosowanie niedozwolonego postanowienia wzorca 
umowy nie powinna być nakładana w sytuacji stosowania postanowienia, które 
zostało prawomocnie uznane za abuzywne? 

Zmiany w systemie kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umów przewidują 
ukształtowanie tej kontroli na wzór kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców 
zakazu praktyk ograniczających konkurencję lub zakazu praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów. Model kontroli administracyjno-sądowej, w której 
organ administracji publicznej (Prezes UOKiK) prowadzi postępowania, w wyniku 
którego wydaje decyzje stwierdzające naruszenie ww. zakazów oraz nakładające kary 
pieniężne na przedsiębiorców za te naruszenia jest od wielu lat skutecznie stosowany 
i nie wydaje się budzić istotnych zastrzeżeń ze strony doktryny i środowiska 
przedsiębiorców. Wprowadzenie trybu administracyjno-sądowego kontroli wzorców 
umów przyczyni się do ujednolicenia instrumentów przysługujących Prezesowi 
UOKiK w celu ochrony konsumentów.  

Przyznanie Prezesowi UOKiK uprawnienia do nakładania kar jest konieczne dla 
zapewnienia skuteczności eliminowania z obrotu niedozwolonych postanowień 
umów. Funkcjonujący dotychczas system kontroli nie nakładał w praktyce 
efektywnych i odstraszających sankcji związanych z wykorzystywaniem postanowień 
niedozwolonych przez przedsiębiorców. To z kolei sprawiało, że włączanie takich 
postanowień do stosowanych przez przedsiębiorców wzorców umów nie wiązało się  
z realnym ryzykiem. Równocześnie niskie ryzyko powodowało, że przedsiębiorcy 
wielokrotnie nie byli w praktyce zainteresowani usunięciem niedozwolonych 
postanowień, pomimo prawomocnych wyroków sądowych i wpisania tych postanowień 
do rejestru. Zmiana systemu orzekania w sprawach niedozwolonych klauzul 
umownych z sądowego na administracyjno-sądowy powinna spowodować 
zwiększenie jego skuteczności.  

Podkreślenia wymaga fakt, że udział sądu w postępowaniach w sprawie 
niedozwolonych klauzul umownych nie został wyeliminowany. Wprawdzie organem 
orzekającym jest Prezes UOKiK, jednakże kontrola jego decyzji pozostaje w gestii Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który orzekał dotychczas w tych sprawach. Jako 
sąd cywilny dokonuje on kontroli decyzji Prezesa UOKiK również pod względem 
merytorycznym.  
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7. Zagadnienia generalne 
7.1 Czy nowe narzędzia takie jak istotny pogląd w sprawie, tajemniczy klient, 

wystąpienia do przedsiębiorców mają zastosowanie tylko do praktyk na rynku 
finansowym? 

Nie, nowe narzędzia mają na celu wzmocnienie ochrony zbiorowych interesów 
konsumentów niezależnie od rodzaju rynku, na którym występują nieprawidłowości. 

7.2 Czy UOKiK arbitralnie decyduje o zakazie sprzedaży produktu? 

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie pozwala na 
arbitralne decydowanie przez Prezesa Urzędu o zakazie sprzedaży produktu. 
Prezes Urzędu może orzec o stosowaniu przez przedsiębiorcę praktyki naruszającej 
zbiorowe interesy konsumentów polegającej na proponowaniu konsumentom nabycia 
usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym  
z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych 
konsumentów lub polegającej na proponowaniu nabycia tych usług w sposób 
nieadekwatny do ich charakteru, jeżeli spełnione zostały przesłanki: bezprawności 
zachowania przedsiębiorcy, godzenia w zbiorowe interesy konsumentów, naruszenia 
interesu publicznego. 

7.3 Dlaczego powstały w ostatnim czasie dwie nowelizacje tej samej ustawy? 

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 18 
stycznia 2015 r., miała na celu wzmocnienie ochrony konkurencji. Nowelą tą 
wprowadzono nowe uprawnienia Prezesa UOKiK pozwalające mu na jeszcze 
skuteczniejsze działanie w tym obszarze. Analiza obszaru konsumenckiego  
i dynamiczna sytuacja na rynku, związana m.in. z ogólnoświatowym kryzysem 
gospodarczym rynków finansowych, wskazały na konieczność wzmocnienia 
kompetencji Prezesa UOKiK także w zakresie ochrony konsumentów. Działanie to 
pozwoliło na osiągnięcie synergii między tymi obszarami. Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów ma dwa cele: ochronę konkurencji i ochronę interesów 
konsumentów. Oba te obszary są nierozerwalnie ze sobą związane. Zdrowa 
konkurencja na rynku zawsze pozytywnie wpływa na sytuację konsumentów, a z kolei 
skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom interesów konsumentów sprzyja wzmocnieniu 
uczciwej konkurencji. Brak uczciwości kupieckiej wobec konsumentów szkodzi 
konkurencji - firmy stosujące nieuczciwe metody często zyskują udziały w rynku 
kosztem uczciwych przedsiębiorców. 

7.4 Czy UOKiK może nakazać przedsiębiorcy zwrot pieniędzy nieuczciwie uzyskanych od 
konsumenta? 

Prezes UOKiK, wydając decyzję w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów, może określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zakazu 
stosowania tych praktyk. Katalog możliwych do określenia środków jest otwarty. Środki 
powinny być proporcjonalne do wagi i rodzaju naruszenia oraz konieczne do usunięcia 
jego skutków. 

7.5 Co oznacza termin „wezwanie miękkie”? 

Termin ten oznacza zwrócenie się Prezesa Urzędu do przedsiębiorcy w sprawach  
z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów o to, aby np. zaniechał stosowania danej 
klauzuli, bez konieczności wszczynania postępowania. Przedsiębiorca, do którego 
Prezes skierował wystąpienie, może w terminie określonym przez Prezesa (nie 



11 

 

krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia), przekazać swoje stanowisko w 
sprawie. 

7.6  Czy kompetencje UOKiK i KNF z zakresu kontroli instytucji finansowych nie zaczną 
się dublować? 

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie przewiduje nowych 
kompetencji Prezesa Urzędu, które dublowałyby się z kompetencjami KNF. 
Jednocześnie UOKiK stale i ściśle współpracuje z KNF, wzajemnie informując się o 
dostrzeżonych zjawiskach na rynku. 

7.7 W uzasadnieniu czytamy, że nowelizacja ma chronić konsumentów. A co z 
przedsiębiorcami? 

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym celem tej nowelizacji jest wzmocnienie 
pozycji konsumenta na rynku poprzez m.in. poprawę skuteczności narzędzi służących 
ochronie jego praw. Wprowadzone zmiany z pewnością jednak wpłyną pozytywnie 
również na sytuację przedsiębiorców prowadzących w sposób uczciwy działalność 
gospodarczą. Nowe narzędzia w ustawie pozwalają na efektywniejsze eliminowanie 
antykonsumenckich praktyk, które przynoszą przedsiębiorcom nieuzasadnione, 
nieuczciwe zyski, stawiając ich tym samym w uprzywilejowanej pozycji względem 
konkurujących z nimi przedsiębiorców, którzy grają fair. Ponadto, nowe instrumenty 
wprowadzone w ustawie (jak np. art. 49a - wystąpienie do przedsiębiorcy przed 
wszczęciem postępowania) pozwalają na prowadzenie dialogu z przedsiębiorcami. 
Wyżej wymienione wystąpienie Prezesa do przedsiębiorcy w sprawach z zakresu 
ochrony konkurencji i konsumentów stanowi pierwszy sygnał o nieprawidłowościach  
i umożliwia przedsiębiorcy udzielenie wyjaśnień i dobrowolne wycofanie się  
z antykonsumenckiej praktyki. Nowa instytucja tzw. „tajemniczego klienta” pozwala 
Prezesowi UOKiK na wywiązanie się z ciążącego na nim obowiązku udowodnienia 
przedsiębiorcy naruszenia przepisów ustawy. W świetle dzisiejszych doświadczeń  
w sprawach, w których słowo przedsiębiorcy jest przeciwstawiane słowu konsumenta, 
a do Prezesa UOKiK należy ustalenie zgodnych z rzeczywistością faktów i okoliczności, 
wprowadzenie takich instrumentów było niezbędne. 

7.8 Czy zmiany nie dają zbyt dużej władzy Prezesowi UOKiK kosztem praw 
przedsiębiorców? 

Wprowadzone zmiany nie naruszają praw przedsiębiorców. Nowe uprawnienia, które 
uzyskał Prezes UOKiK dzięki nowelizacji ustawy, służą wyłącznie skuteczniejszej 
ochronie praw konsumentów. Wszelkie instrumenty związane z ochroną interesów 
konsumentów, w które nowelizacja wyposażyła Prezesa UOKiK, a które mogą 
ingerować w sferę wolności prowadzenia działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorcę (np. instytucja „tajemniczego klienta”, decyzja tymczasowa), mają 
charakter proporcjonalny i podlegają kontroli sądowej. Ponadto, w ustawie 
wprowadzono możliwość podjęcia przez Prezesa UOKiK „miękkich” działań wobec 
przedsiębiorcy, dając im w ten sposób możliwość zaprzestania naruszeń ustawy, bez 
konieczności wszczynania postępowania przez organ. 

7.9 Czy UOKiK ma prawo publikować decyzje na stronie internetowej Urzędu? 

Prezes Urzędu publikuje na stronie internetowej Urzędu w całości treść decyzji 
wydawanych na podstawie przepisów ustawy, z zastrzeżeniem, że publikacja 
uzasadnienia nie obejmuje tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych informacji 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. Publikacja opatrzona jest 
informacją, czy decyzja jest prawomocna. 
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7.10 Dlaczego wydłużono terminy przedawnienia w przypadku postępowań w sprawach 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów? 

Wydłużenie terminu przedawnienia w sprawach praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów do 3 lat ma na celu wzmocnienie poziomu ochrony 
konsumentów. W ocenie UOKiK w dotychczas obowiązującym rocznym terminie 
przedawnienia bezprawna praktyka przedsiębiorcy (lub jej skutki) mogła się nie 
ujawnić. To z kolei mogło powodować brak możliwości wszczęcia przez Prezesa UOKiK 
postępowania, w efekcie którego organ, stwierdzając zaniechanie stosowania praktyki 
naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, mógł nakazać przedsiębiorcy usunięcie 
trwających skutków naruszenia (bezpośrednie przełożenie decyzji Prezesa UOKiK na 
ochronę konsumentów).  


