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KARY DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 
ZA NARUSZENIE PRAW 
KONSUMENTÓW - 
NOWE KOMPETENCJE PREZESA UOKIK   
 

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym 

oraz ochrony inwestorów na tym rynku istotnie rozszerzyła 

kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony interesów 

konsumentów i to nie tylko w zakresie usług rynku 

finansowego.  

Od 15 grudnia 2018 r. Prezes UOKiK może nakładać, zgodnie z art. 106b 

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

wysokie kary finansowe na osobę zarządzającą, która umyślnie dopuściła – 

przez swoje działanie lub zaniechanie – do: 

• naruszenia przez przedsiębiorcę zbiorowych interesów konsumentów; lub 

• zastosowania przez przedsiębiorcę we wzorcach umów zawieranych z 

konsumentami klauzul niedozwolonych.  

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami Prezesa UOKiK dotyczącymi kar, 

które Prezes UOKiK może nałożyć za naruszenie zakazu 

antykonkurencyjnych porozumień, osoba zarządzająca to zazwyczaj osoba 

wchodząca w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub pełniąca 

funkcję kierowniczą (np. dyrektor określonego pionu). Co do zasady jest to 

zatem osoba kierująca przedsiębiorstwem lub jego częścią, mająca wpływ na 

zachowanie rynkowe przedsiębiorcy. Co więcej, za osobę zarządzającą 

może być również uznany każdy, kto nieformalnie kieruje przedsiębiorcą nie 

pełniąc żadnej funkcji zarządczej (np. właściciel albo jego przedstawiciel w 

radzie nadzorczej). 

Ustawa wprowadza możliwość nałożenia kary na osobę zarządzającą w 

maksymalnej wysokości do 2 mln zł, a w przypadku osób zarządzających 

przedsiębiorcą z sektora finansowego – nawet do 5 mln zł. Kary będą 

wymierzane w tej samej decyzji administracyjnej, w której Prezes UOKiK 

nałoży karę na przedsiębiorcę. 

Na wysokość kary mają wpływ: 

• stopień wpływu zachowania osoby zarządzającej na naruszenie; 

• przychody uzyskane przez osobę zarządzającą u przedsiębiorcy 

(wynagrodzenie osoby zarządzającej ), z uwzględnieniem okresu trwania 

naruszenia; 

"Ustawa wprowadza możliwość 
nałożenia kary na osobę 
zarządzającą w maksymalnej 
wysokości do 2 mln zł, a w 
przypadku osób zarządzających 
przedsiębiorcą z sektora 
finansowego – nawet do 5 mln zł. 
Kary będą wymierzane w tej samej 
decyzji administracyjnej, w której 
Prezes UOKiK nakłada karę na 
przedsiębiorcę." 
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• czas trwania naruszenia i jego skutki dla rynku i konsumentów. 

Okolicznościami łagodzącymi, wpływającymi na niższy wymiar kary są: 

• działanie pod przymusem; 

• przyczynienie się do zaprzestania naruszenia albo usunięcia jego skutków; 

oraz 

• współpraca z Prezesem UOKiK w toku postępowania. 

Okolicznościami obciążającymi, wpływającymi na wyższy wymiar kary są: 

• znaczne korzyści uzyskane przez osobę zarządzającą w związku z 

naruszeniem; oraz 

• dokonanie uprzednio podobnego naruszenia. 

Do tej pory możliwość ukarania osób fizycznych przez Prezesa UOKiK była 

przewidziana jedynie w przypadku porozumień ograniczających konkurencję 

(tego typu kary na gruncie obowiązującej ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów nie są nadal przewidziane za nadużycie pozycji dominującej). 

Pierwsze postępowania, w których kary tego typu mogą być nałożone na 

osoby zarządzające są jednak wciąż w toku, Prezes UOKiK (o ile nam 

wiadomo) nie wydał jeszcze żadnej takiej decyzji.  

W związku z dużą liczbą postępowań, w których Prezes UOKiK nakłada kary 

na przedsiębiorców w sprawach konsumenckich, a także priorytetowy 

charakter tych postępowań dla Urzędu, nie można wykluczyć, że będzie on 

szeroko korzystał z nowo przyznanych kompetencji do nakładania kar na 

osoby fizyczne.   
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