FEDERACJA KONSUMENTÓW
BIURO RADY KRAJOWEJ
POLISH CONSUMER FEDERATION
NATIONAL COUNCIL OFFICE
ul. Ordynacka 11/1, 00-364 Warszawa
Tel. +48 22 827-11-73, fax +48 22 827-54-74
e-mail: sekretariat@federacja-konsumentow.org.pl

Zmiany w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
Już niedługo, od 17 kwietnia 2016 roku, zaczną obowiązywać zmiany w Ustawie z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Z punktu widzenia konsumentów
zmiany te wydają się zmianami na lepsze. Konsumenci powinni być lepiej chronieni przed
bezprawnymi działaniami przedsiębiorców. Jednak, aby lepiej i skuteczniej dochodzić i
egzekwować należne konsumentom prawa, trzeba wiedzieć, jakie to prawa i co zmieniła
ustawa. Przyjrzyjmy się jej z bliska.
Po pierwsze Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie uprawniony do
wydawania decyzji w sprawie zakazu stosowania w umowach tzw. niedozwolonych
postanowień umownych. Będzie on również uprawniony do nakazania przedsiębiorcy
usunięcia takich postanowień z umów. Jeżeli przedsiębiorca nie zastosuje się do nakazu
Prezesa UOKiK, może skutkować to nałożeniem na firmę sankcji finansowej w wysokości 10%
osiąganych przez nią obrotów.
Po drugie Prezes UOKiK będzie również mógł wydawać decyzje tymczasowe, co powinno
ułatwić szybkie eliminowanie z rynku praktyk szkodliwych i nieuczciwych. Dodatkowo będzie
uprawniony do publikowania w mediach informacji o stwierdzonych negatywnych zjawiskach,
które mogą stanowić istotne zagrożenie dla interesu konsumentów.
Kolejnym z wprowadzanych ułatwień ma być możliwość korzystania przez Prezesa UOKiK z
tzw. „tajemniczego klienta” (mystery client). Jego działanie będzie polegało na bezpośrednim
sprawdzaniu, czy przedsiębiorca w swych codziennych działaniach nie stosuje praktyk, które
naruszają zbiorowe interesy konsumentów.
Sam katalog nieuczciwych praktyk również zostanie rozszerzony poprzez dodanie do niego
zakazu stosowania tzw. misselingu, czyli wątpliwych pod względem prawnym i moralnym
zachowań oraz procedur, nastawionych głównie na sprzedaż produktów finansowych.
Efektem wprowadzanej zmiany ma być wyeliminowanie z rynku działań, które prowadzą do
zawierania przez konsumentów umów niedopasowanych do ich potrzeb oraz możliwości
finansowych.
Do wzrostu ochrony konsumentów z pewnością przyczyni się także wydłużenie terminu
przedawnienia roszczeń dla niedozwolonych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców.
Zgodnie z nowymi przepisami termin ten został wydłużony do trzech lat. Mimo że jest to
jedynie część proponowanych zmian, to już teraz widać wyraźnie, że powinny mieć wpływ na
poprawę sytuacji konsumentów.
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