
 

 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Dz.U. Nr 43, poz 296 

z późn zm.) 

 

 

Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 

Art. 47928. § 1. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd antymonopolowy jest właściwy w 

sprawach: 

 1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego w 

przepisach niniejszego rozdziału "Prezesem Urzędu", 

 2) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach 

prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319) lub przepisów odrębnych, 

 3) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniu 

zabezpieczającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów, 

 4) zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w 

celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych przez 

Prezesa Urzędu. 

§ 2. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu wnosi się za jego pośrednictwem do sądu 

antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji. 

§ 3. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu powinno czynić zadość wymaganiom 

przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, 

przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 

wniosek o zmianę decyzji w całości lub w części. 

Art. 47929. § 1. Stroną postępowania przed sądem antymonopolowym jest Prezes Urzędu 

oraz podmiot będący stroną w postępowaniu przed Prezesem Urzędu, a także wnoszący 

zażalenie. 

§ 2. W postępowaniu przed sądem antymonopolowym mogą brać udział jako uczestnicy 

podmioty dopuszczone do udziału w postępowaniu przed Prezesem Urzędu jako podmioty 

zainteresowane. 

§ 3. Pełnomocnikiem Prezesa Urzędu może być pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów. 



 

 

Art. 47930. W razie wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, sąd 

antymonopolowy może, na wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać wykonanie 

decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu 

niejawnym. 

Art. 47931. § 1. Sąd antymonopolowy oddala odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu, jeżeli 

nie ma podstaw do jego uwzględnienia. 

§ 2. Sąd antymonopolowy odrzuca odwołanie wniesione po upływie terminu do jego 

wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a także wtedy, gdy nie uzupełniono w 

wyznaczonym terminie braków odwołania. 

§ 3. Sąd antymonopolowy, uwzględniając odwołanie od decyzji, zmienia decyzję w 

całości lub w części i orzeka co do istoty sprawy. 

Art. 47932. § 1. Zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu wnosi się do sądu 

antymonopolowego w terminie tygodnia od dnia doręczenia tego postanowienia. 

§ 2. Przepisy art. 47928 § 2 i 3 oraz art. 47930 i 47931 stosuje się odpowiednio do zażaleń 

na postanowienia Prezesa Urzędu. 

Art. 47933. § 1. W postępowaniu przed sądem antymonopolowym chroni się tajemnicę 

przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające ochronie na podstawie odrębnych 

przepisów. 

§ 2. Sąd antymonopolowy może, w drodze postanowienia, ujawnić stronie postępowania 

sądowego informacje chronione w postępowaniu przed Prezesem Urzędu jako tajemnica 

przedsiębiorstwa drugiej strony tylko wtedy, gdy: 

 1) zmieniły się istotnie okoliczności będące podstawą wydania przez Prezesa Urzędu 

postanowienia ograniczającego prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego 

przez strony do akt sprawy, 

 2) strona, której tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona, wyraziła zgodę. 

§ 3. Sąd na wniosek strony lub z urzędu może, w drodze postanowienia, w niezbędnym 

zakresie ograniczyć pozostałym stronom prawo wglądu do materiału dowodowego 

załączonego przez strony do akt sprawy w toku postępowania sądowego, jeżeli udostępnienie 

tego materiału groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 4. Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego, o którym mowa w § 3, nie 

dotyczy Prezesa Urzędu. 



 

 

§ 5. Na postanowienie, o którym mowa w § 2 i 3, nie przysługuje zażalenie. 

Art. 47934. W postępowaniu przed sądem antymonopolowym Prezes Urzędu nie ma 

obowiązku wnoszenia opłaty sądowej i zwrotu kosztów postępowania. 

Art. 47935. § 1. Do wyroku sądu antymonopolowego przepisy art. 387 i 388 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 2. Od wyroku sądu antymonopolowego przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego 

niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia. 

Rozdział 3.(234) Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone 

Art. 47936. Sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone należą do 

właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu antymonopolowego. 

Art. 47937. W sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego rozdziału art. 

47912 i art. 47913 nie stosuje się. 

Art. 47938. Powództwo w sprawach rozpoznawanych według przepisów niniejszego 

rozdziału może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę 

zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem. Powództwo 

może wytoczyć także organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona 

interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Art. 47939. Z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można 

wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania 

nie minęło sześć miesięcy. 

Art. 47940. Zaniechanie przez pozwanego, po wytoczeniu powództwa, stosowania 

zaskarżonego postanowienia wzorca umownego nie ma wpływu na bieg postępowania. 

Art. 47941. W sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone sąd nie 

może wydać wyroku tylko na podstawie uznania powództwa. Niedopuszczalne jest też 

zawarcie ugody. 



 

 

Art. 47942. § 1. W razie uwzględnienia powództwa sąd w sentencji wyroku przytacza 

treść postanowień wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazuje ich 

wykorzystywania. 

§ 2. Od wyroku sądu drugiej instancji przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego. 

Art. 47943. Wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania 

uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 

47945 § 2. 

Art. 47944. § 1. Sąd zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym. 

§ 2. Koszty opublikowania wyroku, o którym mowa w § 1, są zaliczane do kosztów 

procesu. 

Art. 47945. § 1. Odpis prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo sąd przesyła 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

§ 2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi, na podstawie 

wyroków, o których mowa w § 1, rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za 

niedozwolone. 

§ 3. Rejestr, o którym mowa w § 2, jest jawny. 

§ 4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru postanowień wzorców 
umowy uznanych za niedozwolone. 


