
Projekt  z dnia 6 grudnia 2022 r. 

U S T AWA  

z  dnia 

o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych 

innych ustaw1), 2) 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 

grupowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 446) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 1: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Ustawa ma zastosowanie w sprawach o roszczenia z tytułu 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, 

z tytułu czynów niedozwolonych, z tytułu odpowiedzialności za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego lub  

z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, a także w sprawach o zaniechanie 

stosowania praktyk naruszających interesy grupy konsumentów lub 

roszczeń związanych z ich stosowaniem oraz w innych sprawach 

związanych z ochroną konsumentów.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Wymogu przystąpienia do grupy co najmniej 10 osób nie stosuje 

się w postępowaniach grupowych w sprawach o zaniechanie stosowania 

praktyk naruszających interesy grupy konsumentów.”; 

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

„Art. 1a. 1. Przez naruszenie interesów grupy konsumentów rozumie się zachowanie 

przedsiębiorcy niezgodne z przepisami wdrażającymi akty prawa Unii Europejskiej oraz 

przepisami rozporządzeń Unii Europejskiej, o których mowa  

w Załączniku I dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 

listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony  

                                                           

1) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 

2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów 

konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE (Dz. U. UE L 409 z 4.12.2020, str. 1). 
2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz 

ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
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zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE (Dz. Urz. UE 

L 409 z 04.12.2020, str. 1). 

2. W sprawach roszczeń związanych z naruszeniem interesów grupy konsumentów, 

interesem grupy konsumentów jest suma indywidualnych interesów konsumentów. 

Art. 1b. 1. Podmiot upoważniony, o którym mowa w art. 46a ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), zwany dalej 

„podmiotem upoważnionym”, wytaczając powództwo w sprawie o: 

1)  zaniechanie stosowania praktyk naruszających interesy grupy konsumentów, może 

żądać: 

a)  uznania praktyki za naruszającą interesy grupy konsumentów i jej zaniechania 

albo stwierdzenia jej zaprzestania, 

b)  złożenia jednokrotnego bądź wielokrotnego oświadczenia w odpowiedniej 

formie i o odpowiedniej treści oraz poinformowania konsumentów o 

stosowaniu przez przedsiębiorcę praktyk naruszających interesy grupy 

konsumentów, 

c)  zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na cel związany  

z ochroną konsumentów; 

2)  roszczenia związane ze stosowaniem praktyk naruszających interesy grupy 

konsumentów, może żądać w szczególności: 

a)  unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń, 

b)  zwrotu kosztów związanych z nabyciem rzeczy, energii, papierów 

wartościowych i innych praw majątkowych, usług, a także robót budowlanych, 

c)  naprawy rzeczy, 

d)  wymiany rzeczy, 

e)  zwrotu pobranych opłat, 

f) obniżenia ceny, 

g)  naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. 

2. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być dochodzone w jednym 

powództwie. 

3)  w art. 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. 1. Reprezentantem grupy w sprawach o zaniechanie stosowania praktyk 

naruszających interesy grupy konsumentów lub w sprawach o roszczenia związane  

z naruszeniem interesów grupy konsumentów jest podmiot upoważniony.”; 
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4)  po art. 4 dodaje się art. 4a–4c w brzmieniu: 

„Art. 4a. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wstępować do  

postępowań grupowych w sprawach o zaniechanie stosowania praktyk naruszających 

interesy grupy konsumentów na każdym ich etapie.  

W takim przypadku art. 60 § 1  ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.3)) stosuje się odpowiednio. 

Art. 4b. 1. Podmiot upoważniony przed wytoczeniem powództwa w sprawie  

o zaniechanie stosowania praktyk naruszających interesy grupy konsumentów wzywa 

przedsiębiorcę do zaniechania stosowania tych praktyk, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

2. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie zaprzestał w wyznaczonym terminie 

stosowania praktyk naruszających interesy grupy konsumentów, podmiot upoważniony 

jest uprawniony do wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 4c. W przypadku wytoczenia powództwa w sprawie o zaniechanie stosowania 

praktyk naruszających interesy grupy konsumentów podmiot upoważniony nie jest 

obowiązany do udowodnienia  szkody poniesionej przez konsumentów.”; 

5)  po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. Od konsumenta, który chce przystąpić do grupy, podmiot upoważniony 

może pobrać opłatę za przystąpienie do grupy, w wysokości nie większej niż 5%  

dochodzonego roszczenia.”; 

6)  w art. 6 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu: 

„3. W sprawach o roszczenia związane ze stosowaniem praktyk naruszających 

interesy grupy konsumentów do pozwu należy dołączyć oświadczenia członków grupy  

o przystąpieniu do grupy. 

4. W sprawach o zaniechanie stosowania praktyk naruszających interesy grupy 

konsumentów do pozwu należy dołączyć opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, o której mowa w art. 46c ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 1b ust. 2 do pozwu należy dołączyć 

oświadczenie członków grupy o przystąpieniu do grupy oraz opinię Prezesa Urzędu 

                                                           

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2021 r. poz. 1981, 2052, 2262, 

2270, 2289, 2328, 2459 oraz z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855, 1967, 

2127, 2140, 2180, 2339 i 2436. 
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Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o której mowa w art. 46c ust. 3 ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”; 

7)  po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające stosowanie praktyk 

naruszających interesy grupy konsumentów lub prawomocna decyzja Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdzająca stosowanie praktyk naruszających 

zbiorowe interesy konsumentów, wiążą sąd w grupowym postępowaniu krajowym  

i grupowym postępowaniu transgranicznym, w rozumieniu art. 4 pkt 13a i 13b ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o roszczenia związane ze 

stosowaniem praktyk naruszających  interesy grupy konsumentów (prejudykat).”; 

8)  w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W sprawach o zaniechanie stosowania praktyk naruszających interesy grupy 

konsumentów oraz w sprawach o roszczenia związane z ich stosowaniem  sąd ustala czy 

wytoczenie powództwa jest zgodne z celem statutowym podmiotu upoważnionego.”; 

9)  po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art.7a. Członek grupy, w przypadku dochodzenia roszczeń związanych ze 

stosowaniem praktyk naruszających interesy grupy konsumentów nie ponosi kosztów 

procesu, w którym powodem jest podmiot upoważniony.”; 

10)  po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

„Art. 9a. W przypadku gdy powodem jest podmiot upoważniony, przepisów art. 8  

i art. 9 nie stosuje się.”; 

11)  po art. 10b dodaje się art. 10c i 10d w brzmieniu: 

„Art. 10c 1. W postępowaniu grupowym w sprawach o roszczenia związane ze 

stosowaniem praktyk naruszających interesy grupy konsumentów sąd na każdym etapie 

postępowania, w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności 

finansowania podmiotu upoważnionego z warunkami określonymi w art. 46g pkt 5 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustala, czy 

finansowanie przez określony inny podmiot, w tym przedsiębiorcę lub organizację 

przedsiębiorców podmiotu upoważnionego, pozostaje bez negatywnego wpływu na 

właściwe zapewnienie ochrony interesów konsumentów. 

2. Dokonując ustaleń, o których mowa w ust. 1, sąd bada w szczególności czy: 

1) inny podmiot: 

a)  bezpośrednio finansuje wytoczone powództwo, 
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b)  wpływa na decyzje podmiotu upoważnionego dotyczące wytoczonego 

powództwa, w tym w zakresie ugody, w sposób sprzeczny z interesami 

konsumentów objętych powództwem; 

2)  pozwanym jest przedsiębiorca będący konkurentem innego podmiotu finansującego 

podmiot upoważniony albo przedsiębiorca, od którego inny podmiot finansujący 

podmiot upoważniony, jest zależny. 

3. Na wezwanie sądu podmiot upoważniony  jest obowiązany do przedstawienia 

sądowi informacji dotyczących źródeł finansowania swojej działalności, w tym źródeł 

finansowania określonego powództwa. 

4. W przypadku ustalenia przez sąd, że finansowanie przez inny podmiot podmiotu 

upoważnionego ma wpływ na zapewnienie właściwej ochrony interesów konsumentów 

w ramach toczącego się postępowania grupowego, sąd odrzuca pozew. 

Art. 10d. 1. W przypadku, gdy przed wytoczeniem przez podmiot uprawniony 

powództwa w sprawie zaniechania stosowania praktyk naruszających  interesy grupy 

konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 

postanowienie o wszczęciu wobec tego samego przedsiębiorcy w związku ze 

stosowaniem tego samego naruszenia postępowania  

w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,  

o którym mowa w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, sąd zawiesza postępowanie grupowe w sprawie zaniechania stosowania 

praktyk naruszających  interesy grupy konsumentów do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu. 

2. W przypadku, gdy przed wytoczeniem przez podmiot uprawniony powództwa w 

sprawie zaniechania stosowania praktyk naruszających  interesy grupy konsumentów 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał  wobec tego samego 

przedsiębiorcy w związku ze stosowaniem tego samego naruszenia nieprawomocną 

decyzję, o  której mowa w art. 26 ust. 1 albo art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, sąd zawiesza postępowanie grupowe w sprawie 

zaniechania stosowania praktyk naruszających  interesy grupy konsumentów do czasu 

uprawomocnienia  decyzji Prezesa Urzędu.”; 

12)  w art. 13 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Osoba, która przed dniem wszczęcia postępowania grupowego w sprawie 

roszczeń związanych z naruszeniem interesów grupy konsumentów, wytoczyła przeciwko 
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pozwanemu powództwo o roszczenie, które może być objęte postępowaniem grupowym, 

nie później niż do dnia zakończenia postępowania w pierwszej instancji może złożyć 

oświadczenie o przystąpieniu do grupy. W takim przypadku sąd wydaje postanowienie  

o zawieszeniu postępowania do czasu wystąpienia tej osoby z grupy, na podstawie art. 

19a.”; 

13)  po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu 

„Art. 18a. W przypadku, gdy powodem jest podmiot upoważniony, przepisu art. 18 

nie stosuje się.”; 

14)  po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. Członek grupy, którego dotyczy postępowanie w sprawie o roszczenia 

związane ze stosowaniem praktyk naruszających grupowe interesy konsumentów, może 

wystąpić z grupy, jeżeli nie zgadza się z warunkami zawartej ugody.”; 

15)  po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: 

„Art. 21a. 1. W wyroku w sprawie o roszczenia związane ze stosowaniem praktyk 

naruszających interesy grupy konsumentów sąd może zobowiązać przedsiębiorcę do 

poinformowania konsumentów objętych powództwem o prawomocnym orzeczeniu sądu 

w zakresie roszczeń, o których mowa w art. 1b ust. 1 pkt 2 lub o zawartej ugodzie lub  

o oddaleniu powództwa.”; 

16)  po art. 23 dodaje się art. 23a i art. 23b w brzmieniu: 

„Art. 23a. W przypadku niewykonania wyroku wydanego w sprawie o zaniechanie 

stosowania praktyk naruszających interesy grupy konsumentów sąd może nałożyć na 

przedsiębiorcę karę grzywny w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wskazanej w wyroku.  

Art. 23b.  W przypadku, gdy strona postępowania grupowego w sprawie o 

zaniechanie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub o 

roszczenia związane ze stosowaniem praktyk naruszających grupowe interesy 

konsumentów uchyla się od się od wykonania postanowienia nakazującego wyjawienie 

lub wydanie środka dowodowego, sąd może nałożyć na stronę karę grzywny w wysokości 

stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty 

wskazanej w postanowieniu.”; 
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Art. 2. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1125) w art. 96 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) podmiot upoważniony, o którym mowa w art. 46a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), w sprawach  

o zaniechanie praktyk naruszających interesy grupy konsumentów lub  

w sprawach o roszczenia związane ze stosowaniem praktyk naruszających interesy 

grupy konsumentów;”; 

Art. 3. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 275) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 po pkt 13 dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu: 

„13a) grupowe postępowanie krajowe – rozumie się przez to powództwo w sprawie  

o zaniechanie stosowania praktyk naruszających interesy grupy konsumentów lub w 

sprawie roszczeń związanych ze stosowaniem tych praktyk wytoczone przed sądem 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. 

o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 446) 

przez podmiot upoważniony wpisany do rejestru podmiotów upoważnionych, 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu; 

13b) grupowe postępowanie transgraniczne – rozumie się przez to powództwo  

w sprawie o zaniechanie stosowania praktyk naruszających interesy grupy 

konsumentów lub w sprawie o roszczenia związane ze stosowaniem tych praktyk 

wytoczone przez podmiot upoważniony wpisany do wykazu podmiotów 

upoważnionych  prowadzonego przez Komisję Europejską na podstawie art. 5 ust. 1 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 

2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony 

zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE (Dz. Urz. 

UE L 409 z 04.12.2020, str. 1), przed sądem albo organem administracyjnym 

państwa Unii Europejskiej innego niż państwo, w którym podmiot upoważniony 

został wyznaczony;”; 

2)  w art. 31 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) realizowanie zadań związanych z wpisem podmiotów upoważnionych do wytaczania 

powództw w ramach grupowych postępowań krajowych oraz grupowych 

postępowań transgranicznych, prowadzeniem rejestru tych podmiotów oraz 

przekazywaniem Komisji Europejskiej danych objętych tym rejestrem,”; 
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3)  w art. 32a po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Punkt kontaktowy realizuje również zadania związane z funkcjonowaniem 

podmiotów upoważnionych wpisanych do rejestru podmiotów upoważnionych 

prowadzonego przez Prezesa Urzędu, w szczególności aktualizuje i przekazuje 

Komisji Europejskiej wykaz podmiotów upoważnionych wyznaczonych przez 

Prezesa Urzędu do prowadzenia grupowych postępowań transgranicznych.”; 

4) w art. 45 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9  

w brzmieniu: 

„9) wytaczania powództw grupowych w sprawach o zaniechanie stosowania praktyk 

naruszających interesy grupy konsumentów lub w sprawach roszczeń związanych  

z ich stosowaniem, o których mowa w art. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r.  

o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, po uprzednim uzyskaniu wpisu 

do rejestru podmiotów upoważnionych do wytaczania powództw w ramach 

grupowych postępowań krajowych i grupowych postępowań transgranicznych.”; 

5) w Dziale V po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: 

„Rozdział 2a 

Rejestr podmiotów upoważnionych 

Art. 46a. Podmiotem upoważnionym jest organizacja konsumencka wpisana do rejestru 

podmiotów upoważnionych, zwanego dalej „Rejestrem”, wyznaczona przez Prezesa Urzędu 

do wytaczania powództw w ramach grupowych postępowań krajowych oraz grupowych 

postępowań transgranicznych, a także podmiot uprawniony do wytaczania powództw  

w ramach grupowego postępowania transgranicznego w państwach będących członkami Unii 

Europejskiej wpisany do wykazu podmiotów upoważnionych sporządzonego przez Komisję 

Europejską na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych 

w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE (Dz. 

Urz. UE L 409 z 04.12.2020, str. 1). 

Art. 46b. 1. Podmiot upoważniony wpisany do Rejestru: 

1) określa w regulaminie zasady wnoszenia i rozpatrywania wniosku o wytoczenie 

powództwa w ramach grupowego postępowania krajowego lub grupowego postępowania 

transgranicznego, w tym zasady finansowania tego postępowania oraz przekazania 

dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku; 
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2) udostępnia do wiadomości publicznej w sposób jasny i zrozumiały, w szczególności na 

swojej stronie internetowej: 

a) dane kontaktowe, obejmujące nazwę, siedzibę oraz adres pocztowy i adres poczty 

elektronicznej tego podmiotu, 

b) regulamin, o którym mowa w pkt 1, 

c) numer wpisu do Rejestru, 

d) informacje o sektorach objętych zakresem działania danego podmiotu 

upoważnionego, zgodnie z Załącznikiem I dyrektywy Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw 

przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów 

konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE (Dz. Urz. UE L 409  

z 04.12.2020, str. 1), 

e) informacje o językach urzędowych, w których jest dopuszczalne złożenie wniosku  

o wytoczenie powództwa lub przystąpienia do postępowania grupowego, 

g) informacje o prawie wystąpienia z postępowania grupowego i skutkach tego 

wystąpienia, 

h) określenie rodzajów opłat i kosztów związanych z udziałem w postępowaniu oraz 

informacje o ich wysokości i zasadach ich naliczania, 

i) informacje na temat źródeł finansowania postępowania przez inne podmioty, 

j) informacje na temat skutków prawnych danego sposobu zakończenia postępowania, 

k) informacje o przesłankach, na podstawie których podmiot upoważniony może 

odmówić wytoczenia postępowania , 

l)  informacje o powództwach jakie zamierza wytoczyć w ramach grupowych 

postępowań krajowych i grupowych postępowań transgranicznych, ze wskazaniem 

pozwanego oraz rodzajów naruszeń, 

m) informacje o aktualnym etapie grupowych postępowań krajowych i grupowych 

postępowań transgranicznych, 

n)  informacje o sposobach zakończenia powództw wytoczonych przez podmiot 

upoważniony w ramach grupowych postępowań krajowych i grupowych postępowań 

transgranicznych, 

o)  informacje o rodzajach naruszeń będących przedmiotem wytoczonych przez 

podmiot upoważniony pozwów w ramach grupowych postępowań krajowych  

i grupowych postępowań transgranicznych; 
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3)  posiada opracowane w formie pisemnej standardy (zasady) należytego reprezentowania 

konsumentów w grupowym postępowaniu krajowym i grupowym postępowaniu 

transgranicznym, a także wewnętrzny system kontroli ich przestrzegania, w celu 

zapobiegania wpływom, o których mowa w art.  46g pkt 5; 

4)  informuje konsumentów objętych grupowym postępowaniem krajowym lub grupowym 

postępowaniem transgranicznym o wynikach postępowania, zawartej ugodzie, 

odrzuceniu lub oddaleniu powództwa przez sąd. 

2. Podmiot upoważniony umieszcza na swojej stronie internetowej również adres strony 

internetowej, na której publikowany jest wykaz podmiotów upoważnionych do wytaczania 

powództw w ramach grupowych postępowań krajowych i grupowych postępowań 

transgranicznych. 

Art. 46c. 1. Podmiot upoważniony przed wytoczeniem powództwa w ramach grupowego 

postępowania krajowego, o którym mowa w art. 1b ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 17 

grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym  zawiadamia  

o tym na piśmie Prezesa Urzędu. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, poza oznaczeniem podmiotu upoważnionego, 

zawiera informacje o: 

1)  rodzaju powództwa; 

2)  okolicznościach uzasadniających wytoczenie powództwa ze wskazaniem  

w szczególności: 

a) rodzaju naruszenia, 

b) okresu trwania naruszenia, 

c) społecznych, ekonomicznych, prawnych skutków naruszenia, 

d) wskazanie przepisów, które zostały naruszone zachowaniem przedsiębiorcy ; 

3)  żądaniach pozwu; 

4)  przedsiębiorcy, przeciwko któremu pozew ma być skierowany. 

3. Prezes Urzędu w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, przedstawia 

podmiotowi upoważnionemu opinię.  Opinia zawiera w szczególności informacje,  czy  

w związku ze wskazanym w zawiadomieniu tym samym naruszeniem przez tego samego 

przedsiębiorcę toczy się postępowanie przed Prezesem Urzędu. 

4. Opinię, o której mowa w ust. 3, Prezes Urzędu przekazuje podmiotowi upoważnionemu 

w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

termin ten może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia. 
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5. W wypadku gdy zawiadomienie nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa  

w ust. 2, Prezes Urzędu wzywa podmiot upoważniony do ich uzupełnienia w terminie nie nie 

dłuższym niż 14 dni. Nieuzupełnienie zawiadomienia  

w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu terminie, skutkuje brakiem jego rozpatrzenia. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się do podmiotu upoważnionego wpisanego do prowadzonego 

przez Komisję Europejską wykazu podmiotów upoważnionych wyznaczonych do prowadzenia 

grupowych postępowań transgranicznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

innych niż Rzeczypospolita Polska w przypadku zamiaru wytoczenia przez ten podmiot 

powództwa przed sądem Rzeczypospolitej Polskiej  na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 

grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

446).  

Art. 46d.1. Podmiot upoważniony wpisany do Rejestru sporządza i przekazuje Prezesowi 

Urzędu sprawozdanie ze swojej działalności w zakresie powództw wytoczonych  

w ramach grupowych postępowań krajowych i grupowych postępowań transgranicznych. 

2. Sprawozdanie sporządza się za każdy rok kalendarzowy i przekazuje Prezesowi Urzędu 

w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego. 

3. Sprawozdanie zawiera informacje: 

1)  o liczbie wniosków o wytoczenie powództw w ramach grupowego postępowania 

krajowego oraz o liczbie wniosków o wytoczenie powództw w ramach  grupowego 

postępowania transgranicznego, które wpłynęły do podmiotu upoważnionego, ze 

wskazaniem naruszeń, których dotyczą; 

2)  liczbie powództw wytoczonych w ramach grupowych postępowań krajowych  

i grupowych postępowań transgranicznych na podstawie wniosków, o których mowa  

w pkt 1 oraz sposobach ich zakończenia; 

3)  o rodzaju naruszeń i podmiotach (przedsiębiorcach), wobec których zostały wytoczone 

powództwa w ramach grupowych postępowań krajowych i transgranicznych; 

4)  o liczbie wniosków, którym nie nadano biegu, wraz ze wskazaniem przesłanek, na 

podstawie których nastąpiła odmowa wytoczenia powództwa; 

5)  ocenę skuteczności grupowych postępowań krajowych i grupowych postępowań 

transgranicznych wytoczonych przez podmiot upoważniony, ze wskazaniem 

przewidywanych sposobów jej poprawy; 

6)  informacje o liczbie, przedmiocie i rozstrzygnięciu skarg i wniosków, które wpłynęły do 

podmiotu upoważnionego w związku z wytoczonymi powództwami. 
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Art. 46e. 1. Zadania podmiotu upoważnionego wpisanego do Rejestru, mogą być 

finansowane w szczególności ze środków stanowiących: 

1)  opłaty pobierane od konsumentów, według zasad określonych w regulaminie, o którym 

mowa w 46b ust. 1 pkt 1; 

2) wpłaty od przedsiębiorców, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 46g pkt 

5. 

2. Finansowanie zadań podmiotu odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1327 i 1812). 

Art. 46f. 1. Rejestr podmiotów upoważnionych prowadzi Prezes Urzędu. 

2. Rejestr jest jawny i zawiera: 

1)  nazwę podmiotu upoważnionego, jego cele statutowe, siedzibę oraz adres strony 

internetowej; 

2)  informację, czy podmiot upoważniony pobiera opłaty, ze wskazaniem ich rodzajów  

i wysokości; 

3)  informację o sektorach objętych zakresem działania podmiotu upoważnionego, zgodnie  

z Załącznikiem I dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 

listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony 

zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę 2009/22/WE (Dz. Urz. UE 

L 409 z 04.12.2020, str. 1); 

4)  informacje o przesłankach, na podstawie których podmiot upoważniony może odmówić 

wytoczenia powództwa. 

Art. 46g. O wpis do Rejestru może ubiegać się organizacja konsumencka, która łącznie 

spełnia następujące warunki: 

1) posiada osobowość prawną; 

2)  jej celem statutowym jest zapewnienie ochrony interesów konsumentów; 

3)  prowadzi niezarobkową działalność na rzecz ochrony interesów konsumentów od co 

najmniej 12 miesięcy od złożenia wniosku o wpis do Rejestru; 

4)  nie jest objęta postępowaniem upadłościowym ani nie została uznana za niewypłacalną w 

rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 1520); 
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5)  jest niezależna i nie podlega wpływom podmiotów, w szczególności przedsiębiorców, 

które mogłyby odnieść korzyść gospodarczą z wytoczenia grupowego postępowania 

krajowego lub grupowego postępowania transgranicznego, również  

w przypadku finansowania przez inne podmioty, i w tym celu dysponuje ustalonymi 

procedurami aby zapobiegać takim wpływom oraz aby zapobiegać konfliktom interesów; 

6)  udostępnia publicznie, stosując prosty i zrozumiały język, za pośrednictwem wszelkich 

stosownych środków, a w szczególności na swojej stronie internetowej, informacje, które 

wskazują, że spełnia ona warunki, o których mowa w pkt 1–5 oraz informacje  

o źródłach swojego finansowania, o strukturze organizacyjnej, zarządczej i członkostwa, 

o swoim celu statutowym, a także o swojej działalności. 

Art. 46h. 1. Wpis do Rejestru następuje na wniosek organizacji konsumenckiej 

zawierający: 

1)  nazwę organizacji konsumenckiej, jej siedzibę oraz adres strony internetowej; 

2)  informację o strukturze, źródłach i sposobach finansowania oraz zasadach  wynagradzania 

osób, które działają na rzecz ochrony konsumentów w ramach grupowych postępowań 

krajowych oraz grupowych postępowań transgranicznych oraz o podmiotach, z którymi 

wiąże ich podległość służbowa albo inny stosunek prawny; 

3)  opis wewnętrznych regulacji, które są stosowane przez organizację konsumencką w 

ramach prowadzonych grupowych postępowań krajowych oraz grupowych postepowań 

transgranicznych; 

4)  informację, czy organizacja konsumencka pobiera opłaty od konsumentów 

zainteresowanych przystąpieniem do grupy, na rzecz której wytoczone jest powództwo  

w ramach grupowego postępowania krajowego lub grupowego postępowania 

transgranicznego, ze wskazaniem rodzaju tych opłat i ich wysokości; 

5)  informację o rodzajach naruszeń i sektorach objętych zakresem działania podmiotu 

upoważnionego, zgodnie z Załącznikiem I dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich 

wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającą dyrektywę 

2009/22/WE (Dz. Urz. UE L 409 z 04.12.2020, str. 1); 

6)  informacje o przesłankach, na podstawie których organizacja konsumencka może 

odmówić wytoczenia powództwa. 

2. Do wniosku o wpis do Rejestru  organizacja konsumencka dołącza: 

1)  statut; 
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2)  dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w 46g pkt 5; 

3) oświadczenie, że nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe, oraz że nie jest 

ona niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 

4)  dokument opisujący standardy (zasady) reprezentowania konsumentów w postępowaniu 

grupowym i wewnętrzny system kontroli ich przestrzegania, o których mowa w art. 46b 

pkt 3. 

Art. 46i. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na piśmie w postaci papierowej albo  

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Art. 46j. 1. Jeżeli z danych zawartych we wniosku o wpis do Rejestru wynika, że 

wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 46g, Prezes Urzędu wydaje 

decyzję o odmowie dokonania wpisu do Rejestru w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. 

2. Jeżeli wniosek nie zawiera informacji, o których mowa w art. 46h, Prezes Urzędu 

wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia wraz z pouczeniem, że ich nieuzupełnienie  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. 

Art. 46k. 1. Podmiot upoważniony wpisany do Rejestru jest obowiązany informować 

Prezesa Urzędu o zmianach danych będących podstawą wpisu do Rejestru, nie później niż  

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. 

2. Prezes Urzędu niezwłocznie dokonuje zmian danych objętych Rejestrem, nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli z informacji, o których mowa w ust. 1, wynika, że podmiot upoważniony nie 

spełnia warunków uprawniających do prowadzenia grupowych postępowań krajowych  

i grupowych postępowań transgranicznych, Prezes Urzędu wydaje decyzję o odmowie 

dokonania zmian danych objętych Rejestrem w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. 

 Art. 46l. Prezes Urzędu wykreśla podmiot upoważniony z Rejestru: 

1)  z urzędu – w przypadkach, o których mowa w art.  46m i art. 46n; 

2)  na wniosek podmiotu upoważnionego. 

Art. 46m. 1. W przypadku, gdy podmiot upoważniony wpisany do Rejestru nie wykonuje 

obowiązków określonych w art. 46b lub przestał spełniać warunki określone w art. 46g, Prezes 

Urzędu wszczyna postępowanie w sprawie wykreślenia podmiotu upoważnionego z Rejestru  
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i wzywa ten podmiot do wykonania tych obowiązków lub dostosowania działalności do tych 

warunków lub złożenia wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu wydaje 

decyzję o wykreślenia podmiotu upoważnionego z Rejestru. 

Art. 46n. 1. Jeżeli podmiot upoważniony wpisany do Rejestru  nie wykonuje obowiązku, 

o którym mowa w art. 46k, Prezes Urzędu wszczyna postępowanie w sprawie wykreślenia 

podmiotu uprawnionego z Rejestru i wzywa ten podmiot do przekazania aktualnych danych 

lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 30 dni. 

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu wydaje 

decyzję  o wykreśleniu podmiotu uprawnionego z Rejestru. 

Art. 46o. 1. Postępowanie w sprawie wykreślenia podmiotu upoważnionego z Rejestru 

powinno być zakończone w terminie 4 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

2. Decyzji o wykreśleniu podmiotu upoważnionego z Rejestru może być nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności. 

Art. 46p. Od decyzji, o których mowa w art.  46k ust. 3, art. 46m ust. 2 i w art. 46n ust. 

2, odpowiednio wnioskodawcy lub podmiotowi upoważnionemu służy wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

Art. 46q. 1. Prezes Urzędu co najmniej raz na pięć lat weryfikuje: 

1)  spełnianie przez podmioty upoważnione wpisane do Rejestru warunków uprawniających 

do wytaczania powództw w ramach grupowych postępowań krajowych i grupowych 

postępowań transgranicznych; 

2) prawidłowość wykonywania działalności przez podmioty upoważnione wpisane do 

Rejestru, w szczególności przez analizę sprawozdań z ich działalności. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie zgłoszenia przez 

państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Komisję Europejską, że podmiot upoważniony 

wpisany do Rejestru wyznaczony do prowadzenia grupowego postępowania transgranicznego 

nie spełnia warunków określonych w art. 46g, Prezes Urzędu dokonuje weryfikacji bez zbędnej 

zwłoki. W takim przypadku stosuje się przepis art. 46m. 

Art. 46r. 1. Prezes Urzędu przekazuje Komisji Europejskiej wykaz podmiotów 

upoważnionych, wyznaczonych do prowadzenia grupowych postępowań transgranicznych 

zawierający dane objęte Rejestrem, o których mowa w art. 46f ust. 2, oraz informacje o każdej 
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zmianie tych danych, w celu umieszczenia ich w wykazie podmiotów upoważnionych do 

prowadzenia grupowych postępowań transgranicznych w państwach będących członkami Unii 

Europejskiej, prowadzonym przez Komisję Europejską. 

2. Prezes Urzędu, corocznie przekazuje Komisji Europejskiej informacje na temat: 

1)  liczby i rodzaju grupowych postępowań (krajowych i transgranicznych); 

2)  rodzaju naruszeń będących przedmiotem tych postępowań; 

3)  sposobu zakończenia tych postępowań. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes Urzędu przekazuje Komisji 

Europejskiej za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 32a ust. 1. 

Art. 46s. Prezes Urzędu umieszcza na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest 

wykaz podmiotów upoważnionych do prowadzenia grupowych postępowań transgranicznych 

wyznaczonych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

Art. 4. Tworzy się Rejestr. 

Art. 5. Po raz pierwszy wykaz, o którym mowa w art. 46r ust. 1, ustawy zmienianej  

w art. 3, Prezes Urzędu przekazuje Komisji Europejskiej do dnia 26 grudnia 2023 r. 

Art. 6. Po raz pierwszy informacje, o których mowa w art. 46r ust. 2, ustawy zmienianej 

w art. 3, Prezes Urzędu przekazuje Komisji Europejskiej do dnia 26 czerwca 2027 r. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2023 r. 
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