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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej  

przez naruszenie prawa konkurencji 

 

(druk nr 491) 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) 

 

Art. 442
1
. 

[§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega 

przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o 

szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być 

dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.] 

<§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega 

przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się 

albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie 

obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 

dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.> 

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega 

przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu 

na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej 

naprawienia. 

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej 

niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o 

osobie obowiązanej do jej naprawienia. 

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może 

skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. 
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USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 

poz. 1503, z późn. zm.) 

 

Art. 18. 

1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został 

zagrożony lub naruszony, może żądać: 

1)   zaniechania niedozwolonych działań; 

2)   usunięcia skutków niedozwolonych działań; 

3)   złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w 

odpowiedniej formie; 

4)   naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; 

5)   wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych; 

6)   zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze 

wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn 

nieuczciwej konkurencji był zawiniony. 

<1a. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania do czynów nieuczciwej konkurencji 

stanowiących naruszenie prawa konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 

2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa 

konkurencji (Dz. U. poz. …), do których stosuje się przepisy wymienionej ustawy.> 

2. Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, 

materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem 

czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub 

zaliczenie na poczet odszkodowania. 

 

[Art. 20. 

Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem lat 

trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia. Przepis art. 

442 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 20. 

1. Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z 

upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego 

naruszenia. 
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2. Do przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej 

konkurencji stosuje się przepis art. 442
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 i …). 

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do roszczeń o naprawienie szkody z tytułu czynów 

nieuczciwej konkurencji stanowiących naruszenie prawa konkurencji w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej 

przez naruszenie prawa konkurencji, do których stosuje się przepisy wymienionej 

ustawy.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 229) 

 

Art. 73. 

1. Informacje uzyskane w toku postępowania nie mogą być wykorzystane w innych 

postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2-

4. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 

1)   postępowania karnego prowadzonego w trybie publicznoskargowym lub postępowania 

karno-skarbowego; 

2)   innych postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu; 

3)   wymiany informacji z Komisją Europejską i organami ochrony konkurencji państw 

członkowskich Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 1/2003/WE; 

4)   wymiany informacji z Komisją Europejską i właściwymi organami państw 

członkowskich Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 2006/2004/WE; 

5)   przekazywania właściwym organom informacji, które mogą wskazywać na naruszenie 

odrębnych przepisów[.]<;> 

<6) postępowania cywilnego o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie 

prawa konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach 

o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz. U. 

poz. …) – w zakresie, w jakim przepisy wymienionej ustawy zezwalają na 

wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1.> 
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3. Prezes Urzędu udostępnia organom regulacyjnym w dziedzinie rynku usług 

telekomunikacyjnych i pocztowych oraz gospodarki paliwami i energią, zwanym dalej 

"organami regulacyjnymi", informacje, w tym wyniki badań i analiz rynkowych, niezbędne 

w postępowaniach prowadzonych przez te organy, z wyjątkiem informacji: 

1)   co do których obowiązek zachowania poufności wynika z zobowiązań 

międzynarodowych, w szczególności informacji uzyskanych w toku postępowań 

wszczętych na podstawie art. 101 lub art. 102 TFUE; 

2)   uzyskanych w związku z zastosowaniem art. 89a i art. 113a-113k. 

4. Organy regulacyjne są obowiązane do ochrony informacji uzyskanych na podstawie ust. 3, 

w szczególności informacje te nie mogą być wykorzystane w postępowaniach innych niż 

prowadzone przez organy regulacyjne. Przepisy art. 69 i 71 stosuje się odpowiednio. 

5. Informacje uzyskane w toku postępowania od organu ochrony konkurencji państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej mogą być wykorzystane w toku tego postępowania na 

warunkach, na jakich zostały przekazane przez ten organ, włączając w to niewykorzystanie 

informacji do nałożenia sankcji na określone osoby. 

6. Prezes Urzędu zawiadamia strony o zaliczeniu w poczet dowodów informacji uzyskanych 

w trakcie innego prowadzonego przez niego postępowania. 

 

Art. 89a. 

1. Przed zakończeniem postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu może wystąpić, z 

urzędu lub na wniosek strony, do wszystkich stron z propozycją przystąpienia do 

procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej, jeżeli uzna, że zastosowanie tej 

procedury przyczyni się do przyspieszenia postępowania. 

2. W przypadku wystąpienia przez stronę z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, Prezes 

Urzędu w terminie 14 dni informuje tę stronę o rozpoczęciu bądź odmowie rozpoczęcia 

procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. 

3. W przypadku zastosowania procedury, o której mowa w ust. 1, wysokość kary pieniężnej, 

jaka może zostać nałożona na stronę, której ostateczne stanowisko, o którym mowa w ust. 

7, zostało uwzględnione w treści decyzji, zostaje obniżona o 10% w stosunku do kary 

pieniężnej, jaka zostałaby nałożona na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub art. 106a 

ust. 1, gdyby strona nie poddała się dobrowolnie karze. 
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4. Strona przedstawia stanowisko do propozycji Prezesa Urzędu, o której mowa w ust. 1, w 

terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

5. W przypadku zgody na przystąpienie do procedury dobrowolnego poddania się karze 

pieniężnej Prezes Urzędu informuje stronę, która tę zgodę wyraziła, o wstępnych 

ustaleniach postępowania antymonopolowego jej dotyczących oraz o przewidywanej treści 

decyzji, w tym o wysokości kary pieniężnej obniżonej zgodnie z ust. 3, jaka zostanie na 

stronę nałożona na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub art. 106a ust. 1, a także o 

skutkach wniesienia odwołania wynikających z art. 81 ust. 3a. Przepis ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Prezes Urzędu po zapoznaniu się ze stanowiskiem strony ponownie przekazuje jej 

informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 5, biorąc pod uwagę informacje i dowody 

przez nią przedstawione. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem strony do informacji, o których mowa w ust. 6, Prezes 

Urzędu wzywa ją do zajęcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, 

ostatecznego stanowiska w sprawie dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. 

8. Ostateczne stanowisko, o którym mowa w ust. 7, zawiera oświadczenie strony o 

dobrowolnym poddaniu się karze pieniężnej oraz potwierdzenie: 

1)   wysokości kary pieniężnej zaakceptowanej przez stronę; 

2)   o poinformowaniu strony o zarzucanych jej naruszeniach i umożliwieniu zajęcia 

stanowiska, a także pouczeniu o skutkach wniesienia odwołania wynikających z art. 81 

ust. 3a. 

9. Prezes Urzędu uwzględnia ostateczne stanowisko, o którym mowa w ust. 7, w treści 

decyzji, o której mowa w art. 10, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. 

10. Prezes Urzędu może odstąpić od stosowania procedury w sprawie dobrowolnego 

poddania się karze pieniężnej na każdym etapie, jeśli uzna, że jej stosowanie nie 

przyczynia się do przyspieszenia postępowania, o czym informuje niezwłocznie stronę 

uczestniczącą w tej procedurze. 

11. Strona może odstąpić od uczestnictwa w procedurze dobrowolnego poddania się karze 

pieniężnej na każdym etapie, informując o tym Prezesa Urzędu. 

12. Wszelkie informacje i dowody uzyskane przez Prezesa Urzędu w związku z 

zastosowaniem procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej, mające charakter 

oświadczenia strony uczestniczącej w tej procedurze, nie mogą być wykorzystane jako 

dowód w prowadzonym postępowaniu, w innych postępowaniach prowadzonych przez 
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Prezesa Urzędu oraz w postępowaniach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów 

- w przypadkach, o których mowa w ust. 10 lub 11. 

<13. Zakazu wykorzystania informacji i dowodów, o których mowa w ust. 12, nie stosuje 

się do postępowania cywilnego o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie 

prawa konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o 

naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji – w zakresie, 

w jakim przepisy wymienionej ustawy zezwalają na ich wykorzystanie jako dowodu.> 

 


