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                                 U S T A W A

z dnia …………2019 r.

                                                               

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów1

 

Art. 1. W ustawie  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1076 i poz. 1086) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 32a dodaje się art. 32 b i art. 32c w brzmieniu:

„Art. 32b. 1. Prezes Urzędu prowadzi Rejestr domen usuniętych na podstawie decyzji, 
o których mowa w art. 26 lub 101a, zwany dalej „Rejestrem”. 

2. Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze. 

3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym 
automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

4. Wpisowi do Rejestru podlega:

1) nazwa domeny internetowej usunięta na podstawie prawomocnej lub opatrzonej 
rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji, o której mowa w art. 26 lub art. 101a,

2) data i godzina dokonania wpisu, jego zmiany lub wykreślenia. 

5. Zmiany wpisu lub jego wykreślenia dokonuje się z urzędu w przypadku zmiany lub 
uchylenia decyzji, o której mowa w art. 26 lub art. 101a.

Art. 32c  Przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z 2020 r. poz. 875, poz. 695 i poz. 374) 
świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany do:

1) nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących 
nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów 
teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany 
nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od wpisu 

1 Niniejsza ustawa wdraża rozporządzenie nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 
prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie nr 2006/2004/WE (Dz. Urz. UE L 345 z 
27.12.2017).
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do Rejestru,

2) nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen 
internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez 
Prezesa Urzędu, zawierającej komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do 
Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru oraz wpisaniu 
szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru.”;

2) po art. 45 dodaje się art. 45a - art. 45c w brzmieniu:

„Art. 45a. 1. Prezes Urzędu prowadzi listę organizacji konsumenckich uprawnionych 
do zgłaszania ostrzeżeń, o których mowa w art.  27 rozporządzenia nr 2017/2394 (lista 
organizacji uprawnionych).
2. Prezes Urzędu dokonuje wpisu na listę organizacji uprawnionych, na uzasadniony 
wniosek organizacji konsumenckiej. Brak przedstawienia uzasadnienia wniosku 
skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania. 
3. Wpis na listę organizacji uprawnionych może uzyskać organizacja konsumencka, 
która:
a)  posiada cel statutowy związany z ochroną konsumentów, 
b) wykazała, że  struktura organizacyjna, źródła i sposoby finansowania zapewniają jej 
bezstronność,
c)  dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony konsumentów, 
d) daje rękojmię należytego wykonywania zadań określonych w art. 27 rozporządzenia 
nr 2017/2394.
4. Prezes Urzędu wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu na listę organizacji 
uprawnionych, jeżeli organizacja konsumencka nie spełnia warunków, o których mowa 
w ust. 3. 
5. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 przysługuje wniosek po ponowne rozpatrzenie 
sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

Art. 45b. 1. Jeżeli organizacja konsumencka wpisana na listę organizacji uprawnionych, 
przestała spełniać warunki określone w art. 45a ust. 3, w szczególności nie daje rękojmi 
należytego wykonywania zadań określonych w art. 27 rozporządzenia nr 2017/2394, 
Prezes Urzędu wszczyna postępowanie w sprawie wykreślenia z listy organizacji 
uprawnionych i wzywa ten podmiot do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, 
nie dłuższym niż 30 dni.

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 lub uznaniu wyjaśnień 
za niewystarczające, Prezes Urzędu wydaje decyzję o wykreśleniu organizacji 
konsumenckiej z listy organizacji uprawnionych. 

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy w terminie 14 dni  od dnia jej doręczenia.”
Art. 45c.1. Organizacje konsumenckie wpisane na listę, zgodnie z art. 45a, są 
uprawnione do zgłaszania ostrzeżeń, o których mowa w art.  27 rozporządzenia nr 
2017/2394. 
2. Organizacje konsumenckie wpisane na listę, zgodnie z art. 45a, informują Prezesa 
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Urzędu o zgłoszeniu ostrzeżenia, o którym mowa w art.  27 rozporządzenia nr 
2017/2394 na piśmie.”;  

3)   art. 49 a otrzymuje brzmienie:

„Art. 49a.1. Prezes Urzędu, bez wszczynania postępowania, może wystąpić do 
przedsiębiorcy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

2. Przedsiębiorca, do którego Prezes Urzędu skierował wystąpienie, może w terminie 
określonym przez Prezesa Urzędu przekazać stanowisko w sprawie, której dotyczy 
wystąpienie. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia 
otrzymania przez przedsiębiorcę wystąpienia.

4. Prezes Urzędu może również w drodze wystąpienia, o którym mowa w ust. 1,  
zwrócić się o:

1) zamieszczenie ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy,

2) usunięcie treści, ograniczenie dostępu lub wyłączenie interfejsu internetowego,

3) usunięcie domeny internetowej.”;

   4)   po art. 101a dodaje się art. 101b w brzmieniu:

„Art. 101b. 1. Prezes Urzędu w drodze decyzji, o której mowa w art. 101a może nakazać 
przedsiębiorcy, w szczególności:

1) zamieszczenie ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy,

2) usunąć treści, ograniczyć dostęp lub wyłączyć interfejs internetowy,

3) usunąć  domenę internetową.”;

 5)    po art. 105ia dodaje się art. 105 ib – art. 105id, w brzmieniu:

„Art. 105ib. 1. W celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów kontrolujący ma prawo do 
zakupu towaru.

2.  Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 kontrolujący może 
posługiwać się dokumentami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 
2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725) lub innymi 
dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących kontrolującego 
oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych. 
Kontrolujący może posługiwać się także środkami identyfikacji elektronicznej 
zawierającymi dane inne niż identyfikujące kontrolującego. 

3. Nie popełnia przestępstwa:

1) kto poleca sporządzenie dokumentów lub wydawanie środków identyfikacji 

elektronicznej, o których mowa w ust. 2.

2) kontrolujący jeżeli dokumentami lub środkami identyfikacji elektronicznej, o 
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których mowa w ust. 2, posługuje się przy wykonywaniu czynności, o których mowa 
w ust. 1.

4. Prezes Urzędu zwraca się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 
sporządzenie dokumentów lub wydanie środków identyfikacji elektronicznej, o których 
mowa w ust. 2, zgodnie z regulacją przepisu art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 
2019 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 
2020 poz. 27), wskazując termin wydania tych dokumentów uwzględniający charakter 
planowanych czynności, w szczególności konieczność pilnego ich przeprowadzenia.

5. Do wydawania, posługiwania się, a także przechowywania dokumentów, o których 
mowa w ust. 2 zastosowanie znajdują przepisy wydane na podstawie art. 35 ust. 7 - 9 
ustawy z dnia 22 listopada 2019 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencji Wywiadu. 

6. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1 może być utrwalany za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez informowania kontrolowanego. 
Informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, na których zarejestrowano przebieg  
kontroli lub poszczególne czynności w jej toku, stanowią załącznik do protokołu 
kontroli. Poinformowanie kontrolowanego o przebiegu czynności, o których mowa w 
ust. 1, następuje po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu 1. 

7. Podjęcie czynności, o których mowa w ust. 1, obejmujących posługiwanie się 
dokumentami uniemożliwiającymi ustalenie danych identyfikujących kontrolującego 
oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych lub 
środkami identyfikacji elektronicznej zawierającymi dane inne niż identyfikujące 
kontrolującego, wymaga zgody sądu konkurencji i konsumentów, udzielonej na 
wniosek Prezesa Urzędu. Zgody sądu wymaga także podjęcie czynności, o których 
mowa w ust. 6.

8. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów wydaje w ciągu 48 godzin postanowienie w 
sprawie, o której mowa w ust. 1 i 6. Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa 
w ust. 1 i ust. 6, osobie, wobec której były one stosowane, przysługuje, w terminie 7 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o ich stosowaniu, zażalenie do sądu konkurencji i 
konsumentów.

9. Kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie do tego upoważnionej, 
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz okazuje legitymację służbową, a osoby 
upoważnione do udziału w kontroli, o których mowa w art. 105 a ust. 2 pkt 2 i 3, dowód 
osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość, po zakończeniu 
czynności, o których mowa w ust. 1. 

10. W przypadku gdy realizacja czynności, o których mowa w ust. 1 może wiązać się z 
ryzykiem zagrożenia życia lub zdrowia kontrolującego albo ujawnienia jego 
tożsamości, Prezes Urzędu może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo 
komendanta Policji o pomoc w ich realizacji.
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11.  W celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów zakupiony towar może być 
przedmiotem obserwacji, badań, demontażu lub testowania. 

12. Towar nabyty w ramach zakupu, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi po 
wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego lub prawomocnej 
decyzji, o której mowa w art. 26, art. 27  oraz art. 28, jeżeli jest w stanie nienaruszonym; 
należność za zwrócony towar podlega zwrotowi.

Art. 105 ic. Do czynności, o których mowa w art. 105ia i art. 105ib nie stosuje się 
rozdziału 5 „Ograniczenie kontroli działalności gospodarczej” ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, poz. 1495 oraz z 2020 r. 
poz. 424 i poz. 1086).

Art. 105id. 1. Koszty podejmowanych na podstawie art. 105ib czynności ponoszone są 
z wyłączeniem przepisów o zamówieniach publicznych. Koszty te są pokrywane z 
tworzonego na ten cel funduszu operacyjnego, którym dysponuje Prezes Urzędu. Środki 
na ten fundusz są zapewniane w budżecie państwa, w 53 części budżetowej.

2. Prezes Urzędu, w drodze zarządzenia, określa sposób dysponowania funduszem 
operacyjnym, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając przepisy o ochronie informacji 
niejawnych. Zarządzenie to nie podlega ogłoszeniu.”;

6)  w art. 105 n:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W toku postępowania przed Prezesem Urzędu, o którym mowa w art. 47 w celu 
znalezienia i uzyskania informacji z akt, ksiąg, pism, wszelkiego rodzaju dokumentów 
lub informatycznych nośników danych, urządzeń oraz systemów informatycznych oraz 
innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, Prezes Urzędu może 
przeprowadzić u przedsiębiorcy przeszukanie pomieszczeń i rzeczy, jeżeli istnieją 
uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że wymienione informacje lub przedmioty 
tam się znajdują.”.

Art. 2. 1. Limit wydatków Prezesa Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów na okres 

10 lat wykonywania niniejszej ustawy, w zakresie wydatków budżetu państwa, wynosi:

1)   w roku 2020 – 7,8 mln złotych;

2)   w roku 2021 – 6,4 mln złotych;

3)   w roku 2022 – 6,6 mln złotych;

4)   w roku 2023 –  6,7 mln złotych;

5)   w roku 2024 –  6,9 mln złotych;

6)   w roku 2025 –  7,1 mln złotych;

7)   w roku 2026 –  7,3 mln złotych;

8)   w roku 2027 –  7,5 mln złotych;
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9)   w roku 2028 –  7,7 mln złotych;

10)  w roku 2029 – 7,9 mln złotych;

11)  w roku 2030 – 8,1 mln złotych.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy 
limitu wydatków określonego w ust. 1, stosuje się mechanizm korygujący polegający na 
zmniejszeniu wysokości kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz 
obywateli, w szczególności przez ograniczenie funduszu, o którym mowa w art. 105 id ustawy 
zmienianej w art. 1.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o których mowa 
w ust. 1, oraz odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w 
ust. 3, jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 

1 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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