
Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju o 

rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 

niektórych innych ustaw  (tekst niewygłoszony) 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych 

innych ustaw. 

    Celem projektu jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302, będącego częścią pakietu dotyczącego handlu 

elektronicznego. 

    Omawiana nowelizacja wprowadza szereg zmian w obszarze funkcjonowania Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym zmiany dotyczące struktury wewnętrznej 

UOKiK, uzupełnienia katalogu zadań prezesa, zwiększenia jego uprawnień, jeśli chodzi o 

wybór wiceprezesów urzędu oraz rezygnację z konkursu na to stanowisko. Dodatkowo 

procedowane regulacje zmierzają do nadania prezesowi UOKiK dostępu do tajemnicy 

bankowej i tajemnicy skarbowej na potrzeby prowadzonych postępowań. 

    Zaproponowane zmiany przez zwiększenie elastyczności działania urzędu, umożliwienie 

dostosowania jego struktury do zadań, tworzenie oraz przydzielanie zadań przez prezesa 

UOKiK poszczególnym jednostkom terenowym UOKiK w moim przekonaniu pozytywnie 

wpłyną na jego efektywność. Ponadto rozwiązania zawarte w projekcie służą zapewnieniu 

stabilności orzeczniczej prezesa UOKiK oraz możliwości kształtowania długofalowej polityki w 

zakresie ochrony konkurencji i konsumentów. 

    Istotne jest również, że projekt przewiduje powołanie przy prezesie UOKiK Punktu 

Kontaktowego ds. ADR/ODR (podmiot do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich). Dzięki 

temu rozwiązaniu zwiększy się ochrona konsumenta na rynku globalnym oraz właściwe 

respektowanie jego praw. Konsumenci będą m.in. mogli uzyskać informacje o 

przysługujących im prawach oraz możliwych do podjęcia działaniach w przypadkach 

naruszenia przepisów dotyczących zakazu nieuzasadnionego geograficznego blokowania. 

Jestem przekonana, że rozwiązania te polepszą ogólny dostęp do towarów i usług na terenie 



Unii Europejskiej, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności państwowej czy 

miejsca prowadzonej działalności gospodarczej oraz niezależnie od tego, czy będą to towary 

kupowane elektronicznie, czy w podróży. 

    Koło Wolni i Solidarni popiera przedstawiony projekt ustawy. 

 


