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Rozwój polskiej gospodarki elektronicznej – pakiet zmian 

 

 
1. WPROWADZENIE 

 
Handel elektroniczny w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija i zyskuje zaufanie konsumentów, a także 

przedsiębiorców. Dla obu tych grup kupowanie i sprzedaż online były również komfortowym i 

wspierającym rozwiązaniem podczas pandemii COVID-19, gdy dostęp do usług i towarów był 

ograniczony. O sukcesie i popularności handlu elektronicznego świadczą również liczby: w Internecie 

kupuje ok. 90% polskich internautów, a szacowana wartość rynku (zarówno handlu kierowanego do 

konsumentów, jak i przedsiębiorców) to ok. 747 mld złotych. 

 
Masowe korzystanie z e-commerce ujawniło, że w polskim prawie istnieje kilka kluczowych 

barier, które osłabiają pozycję konsumentów i przedsiębiorców, szczególnie w relacji z 

platformami sprzedażowymi pochodzącymi spoza EOG (Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego). Takie platformy określane są jako „strażnicy dostępu” – czyli podmioty prowadzące 

działalność transgraniczną, wdrażające swoje modele biznesowe na całym świecie i w związku z tym 

posiadające znaczną pozycję na lokalnych rynkach. "Strażnicy dostępu” definiowani są przede 

wszystkim poprzez skalę działalności oraz tworzenie własnych ekosystemów internetowych, 

korzystając z m.in. efektów sieciowych pomiędzy swoimi usługami, barier wejścia generowanych przez 

korzyści nieodłącznie związane z platformą dostawcy, efekt zamknięcia konsumenta z uwagi na brak 

rozwiązań alternatywnych lub inne cechy rynku. 

 
Tempo rozwoju takich platform powoduje, że istniejące mechanizmy prawne są 

niewystarczające – rzeczywistość wyprzedza regulacje i sprawa, że są one niedopasowane do 

realiów funkcjonowania rynku cyfrowego. W szczególności dotyczy to platform niemających 

siedziby w strefie EOG, wobec których trudno jest dokonywać egzekucji różnorodnych 

obowiązków, czy też sankcji za potencjalne naruszenia prawa ochrony konsumentów, 

konkurencji, czy podatkowego. 

 
Państwa członkowskie Unii Europejskiej, mierzą się z wieloma problemami ze strony strażników 

dostępu spoza EOG – wśród takich wskazać należy m.in. brak responsywności platform wobec 

krajowych organów administracji publicznej egzekwujących obowiązki wymagane prawem danego 

państwa oraz utrudnioną ścieżkę kontaktu z platformą dla konsumentów i przedsiębiorców. Próby 

podejmowania działań mających na celu odpowiedź na powyższe wyzwania podejmowały już między 

innymi Francja, Niemcy, czy Włochy. 

 
Dodatkowo, kluczowym problemem jest również brak możliwości skutecznej kontroli bezpieczeństwa 

produktów pochodzących z platform z państw trzecich – w wyniku tego polski konsument narażony jest 

na otrzymywanie produktów niespełniających obowiązujących w UE norm bezpieczeństwa, a organy 

administracji publicznej nie mogą skutecznie wyegzekwować obowiązków dostosowania się platform 

do przepisów prawa. Z kolei mały i średni polski przedsiębiorca, który wystawia na platformie swoje 

produkty jest zmuszony konkurować z producentami z państw trzecich, którzy nie zawsze dostosowują 

działalność do europejskich standardów. 

 
Praktyka oraz prowadzone w państwach UE postępowania antymonopolowe pokazują więc, że 

obecnie obowiązujące prawo posiada ograniczone możliwości skutecznego egzekwowania go 
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wobec platform mających swoje siedziby w państwach poza Unią Europejską, a ryzyko takie nie 

istnieje w przypadku zarejestrowanych na obszarze EOG. Dlatego też założeniem niniejszych 

propozycji jest właściwa odpowiedź na nowe wyzwania pojawiające się na rynku handlu 

elektronicznego. Pozwoli to na przywrócenie odpowiedniego poziomu ochrony konsumentów 

oraz zachowanie równych ram konkurencji dla wszystkich przedsiębiorców. 

Handel za pośrednictwem platform internetowych wymaga więc proporcjonalnej i skutecznej regulacji, 

żeby zapobiec potencjalnym naruszeniom uderzającym przede wszystkim w konsumentów, a także w 

małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie problematykę nieuczciwej konkurencji na rynku e- 

commerce podejmują dwa kluczowe projekty, nad którymi toczą się prace na szczeblu Unii Europejskiej: 

 
• Akt o usługach cyfrowych (DSA), regulujący kwestie związane z funkcjonowaniem jednolitego rynku 

cyfrowego pod kątem odpowiedzialności platform za publikowane treści oraz dodatkowych 

obowiązków związanych z egzekwowaniem nowych wymogów oraz drugi projekt, 

 
• Akt o rynkach cyfrowych (DMA), przewidujący katalog zakazów i nakazów dotyczących 

prowadzonej działalności gospodarczej dla szczególnie dużych platform nazywanych „strażnikami 

dostępu”. 

 
Termin wejścia w życie obu dokumentów wciąż jest nieznany, lecz szacuje się, że nie nastąpi to 

wcześniej niż w 2023 r. 

 
Odłożony w czasie termin wejścia w życie rozporządzeń unijnych oznacza, że w Polsce brakuje 

i w najbliższym czasie będzie brakować skutecznych instrumentów służących egzekucji 

obowiązków po stronie platform z państw trzecich oraz narzędzi prawnych dostosowanych do 

specyfiki działalności platform cyfrowych. Zachodzi więc potrzeba pilnego wprowadzenia takich 

rozwiązań, które przyspieszyłyby proces regulacji polskiego rynku handlu elektronicznego i 

zabezpieczałyby interesy polskich konsumentów i przedsiębiorców. Istniejące przepisy 

wymagają z kolei uszczelnienia i zaadaptowania do realiów dzisiejszej gospodarki 

elektronicznej. 

 
Wprowadzenie takich rozwiązań byłoby oznaką, że Polska jako państwo jest nie tylko liderem 

transformacji cyfrowej gospodarki, lecz przoduje również w tworzeniu regulacji chroniących 

prawa obywateli w cyfrowym obrocie gospodarczym. 

 
Proponowane przepisy mają na celu wypełnienie tej luki i przewidują kilka znaczących dla rynku handlu 

elektronicznego rozwiązań, mających przyczynić się do bezpieczniejszego funkcjonowania na nim 

polskich konsumentów i przedsiębiorców. 

 
2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 
1)  Rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji polskich konsumentów. 

 

a) Wprowadzenie obowiązku posiadania przedstawiciela prawnego z kaucją 

gwarancyjną, z alternatywną możliwością założenia w Polsce oddziału/ spółki. 

 
Problem, jaki obecnie napotykają konsumenci korzystający z platform zarejestrowanych w państwach 
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trzecich (poza terytorium EOG), to brak podmiotu i miejsca, do którego konsumenci mogą się zgłosić w 

razie napotkania problemów przy okazji korzystania z takich platform. Przykładem takiej sytuacji może 

być wola realizacji uprawnień związanych ze zwrotami przedmiotów zakupionych na tych platformach, 

czy też problemy z dostawą kupowanych przedmiotów. Podobnie polskie organy administracji 

publicznej – wobec faktu, że platformy kierujące swoje usługi do użytkowników znajdujących się na 

terytorium RP nie mają siedziby/oddziału na terenie Unii Europejskiej – napotykają problemy z 

egzekwowaniem od tego typu podmiotów obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego na terytorium RP. 

Żeby zapewnić pełną reprezentację platformy na terytorium RP, proponowane jest wprowadzenie 

obowiązku ustanowienia przedstawiciela prawnego, który będzie jednocześnie pełnił funkcję punktu 

kontaktowego dla konsumentów korzystających z platformy, a także dla organów administracji 

publicznej. Pozwoli to jasno określić podmiot obowiązany do reprezentowania platformy na terenie kraju 

wobec użytkowników i organów administracji publicznej, w tym do odbioru pism adresowanych do 

platformy w toku prowadzonych postępowań. 

Dodatkowo, przedstawiciel obowiązany będzie do wpłacenia kaucji gwarancyjnej, która pozwoli na 

łatwiejsze egzekwowanie ewentualnych sankcji, kosztów postępowań lub rekompensat dla 

konsumentów poszkodowanych przez działania platformy. 

Platforma będzie mogła zwolnić się z obowiązku ustanowienia przedstawiciela prawnego poprzez 

założenie w Polsce oddziału lub rejestrację spółki na terenie RP. 

Zaznaczyć należy, że analogiczne wobec przedstawiciela prawnego rozwiązanie proponowane jest w 

projekcie Aktu o usługach cyfrowych (DSA), a więc Polska będzie pełniła tutaj rolę pionierską w zakresie 

tworzenia dostosowanej do wymogów gospodarki cyfrowej, przyjaznej konsumentom regulacji. 

Dzięki wprowadzeniu systemowego rozwiązania, które usankcjonuje stałą obecność 

przedstawicielstwa platformy na terytorium RP, konsumenci, współpracujący przedsiębiorcy 

oraz organy władzy publicznej posiadać będą jasno określony punkt komunikacji z platformą. 

 
b) Obowiązek funkcjonowania platformy z państwa trzeciego w oparciu o regulamin 

zgodny z wytycznymi UOKiK. 

 
Platformy z państw trzecich, kierujące swoje usługi do użytkowników na terytorium RP, działają obecnie 

w oderwaniu od polskiego porządku prawnego, ze szkodą dla polskich użytkowników/konsumentów. 

Nie powinno ulegać wątpliwości, że podmioty kierujące swoje usługi do polskich użytkowników powinny 

dopasować się do standardów ochrony konsumentów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i 

Unii Europejskiej – proponowane rozwiązanie pozwoliłoby na elastyczną realizację powyższego celu. 

Regulaminy świadczenia usług przez platformy posiadające siedzibę na terytorium poza EOG stanowią 

źródło informacji o zasadach ich funkcjonowania dla przedsiębiorców i konsumentów. Jednocześnie 

regulaminy te dostosowane są często do standardów świadczenia usług obowiązujących w danym 

państwie pozostającym poza UE. Dodatkowo, z reguły, nie są publikowane w języku państwa, z którego 

pochodzą użytkownicy, mimo że działalność platformy jest nakierowywana na konsumentów z danego 

państwa. 

Proponowane przepisy zakładają nie tylko obowiązek posiadania i opublikowania zrozumiałego dla 

polskich użytkowników regulaminu, lecz nakładają również obowiązek dostosowania go do wytycznych 

wydanych przez Prezesa UOKiK, który po opublikowaniu regulaminu będzie miał prawo do weryfikacji 

jego treści z polskim prawem i wytycznymi. Dzięki temu wszyscy użytkownicy dokonujący 

transakcji za pośrednictwem platformy (zarówno konsumenci, jak też przedsiębiorcy) będą mieli 

dostęp do dokumentu zatwierdzonego przez darzony zaufaniem organ centralnej administracji 

rządowej oraz będą mieli możliwość przejrzystego określenia swoich uprawnień i obowiązków, 
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a tym samym zwiększy się poziom ich ochrony. 

 
c) Wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o kontrolę bezpieczeństwa produktu 

dla konsumenta 

 
Konsumenci zamawiający produkty pochodzące z państw trzecich często nie mają świadomości na 

temat jakości produktu. Nie wiedzą bowiem czy platforma lub producent towaru dostosowuje się do 

norm bezpieczeństwa obowiązujących w UE. Zakupiony produkt może więc okazać się wykonanym z 

toksycznych materiałów lub w inny sposób niebezpiecznym, co ujawnić może się w trakcie użytkowania 

produktu i po upływie terminu na jego zwrot lub reklamację. 

Proponowane przepisy zakładają zabezpieczenie interesów konsumenta poprzez możliwość zwrócenia 

się przez do inspekcji handlowej z wnioskiem o analizę bezpieczeństwa produktu i jego zgodności z 

normami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. Złożenie takiego wniosku zawiesi bieg terminów 

przysługujących konsumentowi np. na zwrot lub reklamację produktu. 

Powyższe rozwiązanie nie jest przewidziane w żadnym z projektów procedowanych obecnie na 

poziomie UE (DSA lub DMA), co oznacza, że standard ochrony praw konsumenta byłby 

podwyższony w polskim prawie i Polska dzięki temu zyskałaby przewodnią rolę w kształtowaniu 

ochrony konsumenta w sektorze e-commerce. 

 
d) Wprowadzenie wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg. 

 
Użytkownicy, do których kierowane są usługi platform handlu elektronicznego powinni mieć możliwość 

łatwego i skutecznego kwestionowania niektórych decyzji platform internetowych, które mają na nich 

negatywny wpływ. W związku z tym platformy internetowe powinny być zobowiązane do zapewnienia 

wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg, które spełniają określone warunki mające na celu 

zapewnienie łatwego dostępu do tych systemów i doprowadzenie do szybkiego i sprawiedliwego 

rozstrzygnięcia – rozwiązanie legislacyjne analogiczne do proponowanego przewidziano w projekcie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o 

usługach cyfrowych/DSA). 

 
e) Wprowadzenie możliwości wyboru przez użytkowników platform handlu 

elektronicznego pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. 

 
Użytkownicy, do których kierowane są usługi platform handlu elektronicznego powinni mieć możliwość 

skierowania sprawy do trybu pozasądowego rozstrzygania sporów. To uprawnienie powinno 

przysługiwać w szczególności w zakresie sporów, których zadowalające rozstrzygnięcie z 

wykorzystaniem wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg przez platformy handlu elektronicznego 

nie było możliwe. Pozwoliłoby to na ocenę sprawy przez certyfikowane podmioty, które dysponują 

niezbędną niezależnością, środkami i wiedzą ekspercką, aby wykonywać swoje działania w sposób 

sprawiedliwy, szybki i oszczędny. Stworzone w ten sposób możliwości odwołania się od decyzji platform 

internetowych powinny uzupełniać możliwość skorzystania ze środków zaskarżenia zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej, nie naruszając jednak tej możliwości pod żadnym względem. 

Rozwiązanie legislacyjne analogiczne do proponowanego przewidziano w projekcie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach 

cyfrowych/DSA). 

 
2)  Rozwiązania mające na celu ochronę polskich przedsiębiorców, w tym w szczególności 
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polskich małych i średnich przedsiębiorców. 
 

a) Usunięcie barier wynikających z rozszerzenia ochrony przysługującej konsumentom 

na osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą 

 
W obecnym stanie prawnym na mocy zmian obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. ochrona 

przysługująca konsumentom rozszerzona jest na osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą, gdy zawiera ona umowę i z treści umowy wynika, że umowa ta nie posiada 

dla tej osoby charakteru zawodowego (określanego na podstawie klasyfikacji PKD). Dla sprzedawców 

działających w branży e-commerce oznacza to, że przedsiębiorca oferujący towary lub usługi chcąc 

upewnić się, jaka ochrona przysługuje kontrahentowi i w związku z tym określić, czy zawierana umowa 

ma dla kontrahenta charakter zawodowy, jest zmuszony wdrożyć stosowny mechanizm weryfikacyjny, 

co wiąże się z dodatkowymi kosztami i utrudnieniem sprawnego prowadzenia działalności. Jest 

to szczególnie uciążliwe dla małych i średnich przedsiębiorców. W wielu przypadkach, z uwagi 

m.in. na specyfikę PKD, a także podawanie przez przedsiębiorców szerszego zakresu 

działalności niż faktycznie wykonywana, taka weryfikacja nie jest w ogóle możliwa. 

W celu wyeliminowania powyższej trudności oraz związanej z tym niepewności prawnej dla 

sprzedawców internetowych proponowane jest wprowadzenie jednoznacznego kryterium 

rozgraniczającego przedsiębiorców jednoosobowych objętych ochroną konsumencką od tych, którzy 

takiej ochronie nie podlegają. Rozwiązanie to zniesie barierę gospodarczą dla małych i średnich 

przedsiębiorców z branży e-commerce. 

b) zmiana formy (pisemnej pod rygorem nieważności) w Ustawie o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, dopuszczając formę dokumentową lub podpis profilem 

zaufanym 

 
Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że jedyną dopuszczalną formą zawarcia umowy o 

przeniesienie autorskich praw majątkowych jest forma pisemna pod rygorem nieważności, co 

uniemożliwia przeprowadzanie takich czynności np. drogą mailową lub z wykorzystaniem profilu 

zaufanego. W rzeczywistości, w realiach gospodarki cyfrowej, przedsiębiorcy posługują się w 

większości środkami komunikacji elektronicznej, a wymóg korzystania z analogowych form dokumentów 

spowalnia proces biznesowy i utrudnia przeprowadzanie transakcji. Często przedsiębiorcy, którzy 

ustalili zasady nabycia praw autorskich majątkowych w drodze mailowej są po kilku latach zaskoczeni, 

że nigdy nie nabyli prawa do stworzonej dla nich aplikacji, czy strony internetowej. Dopasowanie 

przepisów do dzisiejszych realiów biznesowych, zlikwiduje powyższe problemy. 

 
c) wprowadzenie mechanizmów zgłaszania podróbek i produktów niespełniających 

wymagań bezpieczeństwa. 

 
Bez względu na starania platform internetowych, wśród publikowanych ofert pojawiają się również te, 

które mają charakter nielegalny, np. terrorystyczny, czy promujący totalitaryzmy, lub naruszający prawa 

własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej, czy bezpieczeństwo produktów. 

W przypadku globalnych platform, które notują setki tysięcy aukcji, mechanizmy zgłaszania takich treści 

w celu usunięcia ich z platformy mogą być niejasne lub nie działać w sposób dostatecznie szybki. 

Dodatkowo, platformy nieposiadające swojej siedziby w państwach posiadających standardy dotyczące 

treści niezgodnych z prawem, mogą kwestionować zgłoszenia poszczególnych aukcji w celu 

uchronienia ich przed usunięciem. 

Jako nielegalne traktuje się również te aukcje, w których oferowane są przedmioty będące falsyfikatami, 
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czy też generalnie naruszające prawa własności przemysłowej lub prawa autorskie. Takie towary są 

często sprzedawane po zaniżonych cenach w stosunku do oryginału. Ma to szczególne znaczenie w 

sytuacji, gdy produkt falsyfikuje sam właściciel platformy, która w ramach jednego marketplace’u 

konkuruje z przedsiębiorcą oferującym oryginalny produkt. 

Proponowane jest rozwiązanie nawiązujące do tego, które zamieszczone zostało w projekcie 

rozporządzenia DSA z uwzględnieniem specyfiki polskiego prawa. 

Proponowane jest wprowadzenie tzw. zaufanych podmiotów sygnalizujących, czyli podmiotów 

wyróżniających się szczególną wiedzę ekspercką i kompetencjami w zakresie zwalczania nielegalnych 

treści oraz robiących to z należytą starannością. Jako przykład podać można organizacje pozarządowe 

(izby gospodarcze), organy administracji publicznej (np. UOKiK, rzecznicy konsumentów, inspekcja 

handlowa), organizacje branżowe zajmujące się ochroną praw własności intelektualnej (organizacje 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi). Globalne platformy będą miały 

obowiązek traktowania zgłoszeń kierowanych przez zaufane podmioty sygnalizujące w sposób 

priorytetowy – w celu jak najszybszego wyeliminowania konkretnej oferty/ofert zbliżonych z platformy. 

Dzięki temu chronione będą przede wszystkim interesy: 

• przedsiębiorców, którzy nie będą ryzykować nieuczciwego zachowania ze strony 
platformy lub innych konkurentów, 

• konsumentów, którzy będą dokonywać zakupów w warunkach wzmocnionej 

konkurencji i zmniejszonego ryzyka zakupienia produktu niespełniającego norm 

bezpieczeństwa, 

• organów administracji publicznej, które będą posiadały zwiększony katalog 

instrumentów przeciwdziałania potencjalnym nielegalnym transakcjom, wzmacniając 

możliwość szybkiego zablokowania przez organy administracji publicznej ofert 

rodzących ryzyko przeprowadzenia nielegalnych transakcji. 

d) zmiana formy (pisemnej pod rygorem nieważności) umowy leasingu w Kodeksie 

cywilnym, dopuszczając formę dokumentową. 

 
Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że jedyną dopuszczalną formą zawarcia umowy leasingu 

jest forma pisemna pod rygorem nieważności. Aby umowa leasingu była ważna, musi zostać zawarta 

na piśmie. Naruszenie wymagań formalnych jest podstawą nieważności umowy leasingu. Podkreślić 

należy, że obecnie (w szczególności po nowelizacji Kodeksu cywilnego z dnia 8 września 2016 r.), 

niewiele umów nazwanych posiada tak rygorystyczny wymóg. Np. umowa pożyczki, której wartość 

przekracza tysiąc złotych, może zostać zawarta w formie dokumentowej. Dopuszczenie mniej 

rygorystycznej formy prawnej dla umowy leasingu, znacznie ułatwiłoby zawieranie umów leasingu z 

klientami, co jest istotne w dobie elektronicznego obrotu. W rzeczywistości, w realiach gospodarki 

cyfrowej, przedsiębiorcy posługują się w większości środkami komunikacji elektronicznej, a wymóg 

korzystania z analogowych form dokumentów spowalnia proces biznesowy i utrudnia przeprowadzanie 

transakcji. Dopasowanie przepisów do dzisiejszych realiów biznesowych, zlikwiduje powyższe 

problemy. 

 
3) Rozwiązania mające na celu poprawienie pozycji polskich organów administracji 

publicznej w relacji z platformami handlu elektronicznego, niemającymi siedziby na 

terytorium EOG, kierującymi usługi do użytkowników na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
 

a) Rozszerzenie definicji legalnej „przedsiębiorcy” w Ustawie o ochronie konkurencji i 
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konsumentów. 

 
Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów przez przedsiębiorcę, w rozumieniu przywołanej Ustawy – regulującej w głównej mierze 

zagadnienia antymonopolowe w polskim porządku prawnym – rozumie się w szczególności 

przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, czyli 

osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą 

 
Nie jest jasne, czy „przedsiębiorcą” w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów jest obecnie podmiot prowadzący platformę handlu elektronicznego, niemający 

siedziby/oddziału na terytorium Unii Europejskiej, kierujący usługi do użytkowników na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – a co za tym idzie w obecnym stanie prawnym wątpliwości może budzić, czy 

obowiązki wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obciążają platformy niemające 

siedziby/oddziału na terenie EOG – na tych samych zasadach jak podmioty mające siedzibę/oddział w 

EOG. 

 
W celu zapewnienia równego traktowania podmiotów kierujących usługi platform elektronicznych do 

użytkowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej proponuje się rozszerzenie definicji 

„przedsiębiorcy” w art. 4 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów o osoby lub podmioty, 

które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, świadczące przy 

użyciu interfejsu cyfrowego usługi, kierowane do użytkowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

precyzując, że o świadczeniu przy użyciu interfejsu cyfrowego usługi, kierowanej do użytkowników na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczy w szczególności wystąpienie co najmniej jednej z niżej 

opisanych okoliczności: 

 użycie w interfejsie cyfrowym języka polskiego, 

 określanie w interfejsie cyfrowym cen w złotych lub umożliwienie dokonania płatności w złotych, 

 zapewnienie obsługi użytkowników także w języku polskim, 

 używanie polskiej domeny internetowej pierwszego poziomu (.pl), 

 kierowanie kampanii i działań marketingowych do użytkowników na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 
Powyższa zmiana jednoznacznie potwierdzi umocowanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów oraz innych organów administracji publicznej do weryfikowania działalności platform 

handlu elektronicznego kierujących usługi do użytkowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

szczególności biorąc pod uwagę nakazy i zakazy nakładane przez Ustawę o ochronie konkurencji i 

konsumentów, dając możliwość stosowania Prezesowi UOKiK instrumentów w w/w Ustawie 

przewidzianych. 

 
b) Możliwość nałożenia kar pieniężnych na przedstawiciela prawnego. 

 
W celu wzmocnienia pozycji Prezesa UOKiK oraz instytucji przedstawiciela prawnego dla platform, które 

nie mają siedziby/oddziału na terytorium EOG, proponuje się rozszerzenie katalogu kar pieniężnych 

możliwych do nałożenia na tę grupę podmiotów przez Prezesa UOKiK zgodnie z Ustawą o ochronie 

konkurencji i konsumentów – o kary pieniężne możliwe do nałożenia na przedstawiciela prawnego, w 

sytuacji: 

 nieudzielenia informacji żądanych przez Prezesa UOKiK lub udzielenia informacji 
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nieprawdziwych/wprowadzających w błąd; 

 uniemożliwienia lub utrudnienia kontroli; 

 uniemożliwienia lub utrudnienia przeszukania. 

 
c) Obowiązki sprawozdawcze platform z państw trzecich. 

 
W celu zapewnienia przejrzystości i rozliczalności platformy niemające siedziby/oddziału na terenie 

EOG, kierujące swoje usługi do użytkowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny co roku 

składać sprawozdania z wykonywania zobowiązań wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów – w tym w szczególności z wykonywania nowych obowiązków proponowanych do 

wprowadzenia. 

Rozwiązanie legislacyjne analogiczne do proponowanego przewidziano w projekcie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach 

cyfrowych/DSA). 

 
d) Obowiązek poddania się badaniu przez niezależnego audytora. 

 
Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej przez platformy handlu elektronicznego, które nie mają 

siedziby czy oddziału na terenie EOG, działalności gospodarczej, będącej w istocie poza zakresem 

możliwości kontrolnych polskich organów administracji publicznej, zasadne jest zapewnienie możliwości 

stosowania się platform z państw trzecich do reguł obowiązujących zgodnie z Ustawą o ochronie 

konkurencji i konsumentów – sposobem weryfikacji faktycznego stosowania się do tych reguł powinno 

być wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia niezależnego audytu z wypełnienia obowiązków 

określonych w znowelizowanej Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Platformy z państw trzecich powinny zapewnić audytorowi dostęp do wszystkich danych niezbędnych 

do prawidłowego przeprowadzenia audytu. 

Rozwiązanie legislacyjne analogiczne do proponowanego przewidziano w projekcie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach 

cyfrowych/DSA). 

 
e) Pracownicy ds. zgodności. 

 
Ze względu na ryzyka niedostosowania platform z państw trzecich do powszechnie obowiązujących 

przepisów polskiego prawa – w tym w szczególności Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów –

zasadne jest wprowadzenie obowiązku wyznaczenia przez platformy z państw trzecich pracownika ds. 

zgodności z prawem. 

Rozwiązanie legislacyjne analogiczne do proponowanego przewidziano w projekcie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach 

cyfrowych/DSA). 

 
f) Blokowanie dostępu do domen internetowych. 

 
W celu zapewnienia skutecznej egzekucji obowiązków nakładanych zgodnie z przepisami 

znowelizowanej Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów za zasadny uznać należy powrót do 

dyskusji dotyczącej wprowadzenia przepisów umożliwiających blokowanie dostępu do domen 

internetowych platform z państw trzecich – w sytuacjach przewidzianych w Ustawie o ochronie 

konkurencji i konsumenta, na podstawie decyzji Prezesa UOKiK, który prowadziłby rejestr domen 
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usuniętych. 

O ile inne możliwe do podjęcia przez organy administracji publicznej czynności mogą być mało dolegliwe 

dla platform handlu elektronicznego niemających siedziby/oddziału na terenie EOG, o tyle ustawowe 

ryzyko zablokowania dostępu do domen internetowych mieć będzie charakter przepisu zapewniającego 

prewencję generalną – każda z platform handlu elektronicznego mając świadomość ryzyk związanych 

z trwałym i uporczywym naruszaniem obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów powinna – działając racjonalnie – będzie dążyć do dostosowania swoich działań, do 

przepisów prawa obowiązującego zgodnie z polskim ustawodawstwem. 

 
4) Dostosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe do 

europejskich standardów w zakresie outsourcingu bankowego. 

 

Świadczenie nowoczesnych usług płatniczych na rzecz polskich konsumentów nie byłoby możliwe bez 

wydawców udostępniających nowoczesne instrumenty płatnicze oraz bez agentów rozliczeniowych 

współpracujących z akceptantami udostępniającymi konsumentom możliwość regulowania należności 

przy wykorzystaniu bezpiecznych i wygodnych metod płatniczych. Z kolei sprawne działanie dostawców 

usług płatniczych uzależnione jest od prawidłowego funkcjonowania schematów płatniczych oraz 

systemów płatności umożliwiających realizację i rozliczenie transakcji inicjowanych przez konsumentów 

korzystających z oferty handlowej udostępnianej w przestrzeni e-commerce. W tym zakresie polskie 

unormowania prawne skonstruowane są obecnie w taki sposób, iż obciążają polskich operatorów 

schematów płatniczych swoistym handicapem regulacyjnym utrudniającym nawiązanie równorzędnej 

rywalizacji z zagranicznymi schematami. Tym samym nie mogą one w pełni wykorzystać swojego 

potencjału w zakresie dalszego podwyższania poziomu usług udostępnianych finalnie konsumentom 

korzystającym z rozwiązań e-commerce. 

 
Uporządkowania w tym zakresie wymaga kwestia współpracy banków z podmiotami prowadzącymi 

schematy płatnicze oraz systemy płatności wykorzystywane do obsługi transakcji płatniczych 

realizowanych w sektorze e-commerce oraz dopasowania prawa do zmieniającego się dynamicznie 

rynku finansowego. W dniu 25 lutego 2019 r. European Banking Authority wydała Wytyczne w sprawie 

outsourcingu (sygn. EBA/GL/2019/02) („Wytyczne EBA”), które nie korespondują z opracowanymi 

ponad dwadzieścia lat temu polskimi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 

(„Prawo Bankowe”) dotyczącymi outsourcingu. Zaproponowane zmiany do Prawa Bankowego mają na 

celu m. in. dostosowanie obecnie obowiązujących regulacji do europejskich standardów oraz 

umożliwienie bardziej efektywnego oraz elastycznego podejścia do realiów gospodarki oraz potrzeb 

konsumenta. 

 
Propozycja zmian do Prawa Bankowego polegająca na wyłączeniu stosowania reżimu outsourcingu 

bankowego do powierzenia przez bank wykonywania czynności przedsiębiorcom prowadzącym 

schemat płatniczy lub system płatności, a tym samym dostosowanie polskiego porządku prawnego do 

Wytycznych EBA, pozytywnie przełoży się na pewność obrotu prawnego w zakresie e-commerce, 

którego rozwój w znaczącej mierze uzależniony jest od dostępności nowoczesnych usług płatniczych. 

 
Wyjście spod reżimu outsourcingu, a co za tym idzie – zdjęcie z krajowych operatorów systemów 

płatności i schematów płatniczych obowiązków biurokratycznych z tym związanych, utrudniających 

elastyczne reagowanie na rozwijanie się branży e-commerce czy mechanizmów transakcyjnych, 

otworzy dla tych podmiotów możliwość szerszego skupienia się na podstawowych funkcjach, na nowych 

strategicznych usprawnieniach systemowych, co z kolei przełoży się na zwiększoną wydajność, 
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zoptymalizowanie działań oraz inicjowanie zmian mających na celu rozwój innowacyjności rynku 

finansowego. Zostaną uwolnione środki na nowe inicjatywy branżowe dające jeszcze większe 

możliwości rozwoju rynku e-commerce. 

 
Należy uwzględnić fakt, iż podmioty prowadzące schemat płatniczy lub system płatności podlegają 

licznym obowiązkom regulacyjnym, w tym obowiązkowi bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa 

prowadzenia działalności. Podmioty takie podlegają bezpośredniemu nadzorowi prowadzonemu przez 

Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W związku z powyższym wyjście takich podmiotów z reżimu 

outsourcingowego nie obniży w żaden sposób poziomu bezpieczeństwa. 

 
Pomimo obszernego uregulowania w Prawie Bankowym zasad wykonywania działalności bankowej, 

polski ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie legalnej definicji pojęcia outsourcingu. 

Natomiast taka definicja została wprowadzona na szczeblu europejskim w Wytycznych EBA. Zgodnie z 

przyjętą terminologią outsourcing oznacza umowę w dowolnej formie zawartą między instytucją [np. 

bankiem], instytucją płatniczą lub instytucją pieniądza elektronicznego a usługodawcą, na mocy której 

usługodawca realizuje proces, usługę lub zadanie, które w przeciwnym razie byłoby realizowane przez 

samą instytucję, instytucję płatniczą lub instytucję pieniądza elektronicznego. W konsekwencji zakres 

czynności powierzanych usługobiorcy do wykonywania w ramach outsourcingu powinien obejmować 

procesy, usługi lub zadania, które w przypadku braku powierzenia byłyby samodzielnie realizowane 

przez bank. Należy zatem odpowiedzieć na pytanie czy bank byłby w stanie samodzielnie prowadzić 

schemat płatniczy czy system płatności. Ocena dopuszczalności prowadzenia przez banki schematów 

płatniczych powinna być dokonana przy jednoczesnym uwzględnieniu regulacji wynikających z 

przepisów Prawa bankowego, determinujących przedmiot działalności, która może być wykonywana 

przez banki. Działalność bankowa nie obejmuje co do zasady prowadzenia systemów płatności. W 

konsekwencji wskazać należy, iż procesy, usługi lub zadania, które wykonują podmioty prowadzące 

mutipodmiotowe schematy płatnicze nie są czynnościami, które mogłyby być samodzielnie realizowane 

przez pojedynczy bank, a tym samym ich wykonywanie nie powinno być kwalifikowane jako outsourcing. 

 
Odwołując się do treści Wytycznych EBA dotyczących outsourcingu należy sięgnąć także do zapisów 

tego dokumentu określających zakres jego zastosowania. Na tej płaszczyźnie kluczowy jest punkt 28, 

który zawiera dyrektywę stanowiącą podstawę do wyłączenia świadczonych przez podmioty 

prowadzące schematy płatnicze i systemy płatności usług spod obowiązków opisanych w tym 

dokumencie. Punkt 28 lit d) Wytycznych EBA wskazuje wprost, iż instytucje (banki) i instytucje płatnicze 

nie powinny traktować jako outsourcingu systemów rozliczeniowych, a takimi właśnie są systemy 

płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach 

rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami z 24 sierpnia 2001 

r. Dodatkowo w punkcie 28 lit. c) Wytycznych EBA Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EUNB”) 

zdecydował się na wskazanie, iż co do zasady nie powinno traktować się jako outsourcingu 

infrastruktury globalnej sieci (np. Visa, MasterCard), przy czym wymiar globalny nie został w jakikolwiek 

sposób zdefiniowany. Wyłącznie zaprezentowane przez EUNB przedstawia dwa największe na świecie 

systemy kartowe będące równocześnie czterostronnymi schematami płatniczymi. Co istotne, obydwa 

przedmiotowe systemy wskazane zostały wyłącznie jako przykłady. W kontekście powyższego 

stwierdzić należy, że katalog przykładów infrastruktury globalnej sieci zamieszczony w treści 

Wytycznych EBA posiada charakter otwarty. Możliwe jest zatem wskazywanie dalszych przykładów 

infrastruktury  sieci,  które  powinny  podlegać  pod  przedmiotowe  wyłączenie. Literalnie analizowane 

wyłączenie dotyczy infrastruktury sieci o wymiarze globalnym. W ramach wykładni za dopuszczalne 

należy uznać przyjęcie wnioskowania a maiore ad minus (z większego w mniejsze). Skoro bowiem z 
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kwalifikacji jako outsourcing wyłączona jest infrastruktura sieci globalnej, to tym bardziej przedmiotowy 

wyjątek powinien uprawniać do skorzystania z niego przez infrastrukturę sieci o charakterze 

międzynarodowym, czy też krajowym. Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że wyłączenie z 

pkt 28 lit. c) w żaden sposób nie zawęża jego zastosowania wyłącznie do sieci kartowych. Tym 

samym uzasadnionym wydaje się formułowanie wniosków wskazujących na możliwość wykorzystania 

przedmiotowego wyłączenia również do infrastruktury sieci nie-kartowych. W nawiązaniu do 

powyższego dodatkowo zwrócić należy uwagę, że przepisy ustawy o usługach płatniczych nie 

wprowadzają w swojej treści jakichkolwiek przesłanek uzasadniających odmiennie traktowanie różnych 

rodzajów schematów płatniczych. Z tego też względu racjonalne wydaje się przyjęcie, że wszystkie 

schematy płatnicze, w tym kartowe oraz nie-kartowe, powinny być traktowane w sposób tożsamy. W 

tym kontekście podkreślić należy, iż w praktyce zawieranie przez banki umów z organizacjami 

płatniczymi w przedmiocie uczestnictwa w czterostronnych schematach kartowych nie wiąże się z 

koniecznością uznania takiej relacji umownej za outsourcing bankowy. Konsekwentnie, brak uznawania 

stosunku zobowiązaniowego regulującego uczestnictwo w systemie kartowym za outsourcing powinno 

przemawiać za przyjęciem analogicznych wniosków na gruncie relacji umownej pomiędzy uczestnikami 

schematu płatniczego a organizacją płatniczą prowadzącą nie-kartowy schemat płatniczy. Odmienna 

kwalifikacja prowadziłaby do nieuzasadnionego związania organizacji płatniczych prowadzących nie- 

kartowe schematu płatnicze dodatkowymi wymogami prawnymi w zakresie zawierania przez nich umów 

z uczestnikami takich schematów. 

 
Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż przepisy Prawa Bankowego wprowadzają istotne ograniczenia co 

do możliwości korzystania z dalszych podwykonawców przez insoucerów banku (art. 6a ust. 7 Prawa 

Bankowego). W takiej sytuacji stosunek umowny pomiędzy organizacją płatniczą a bankiem, opierający 

się na konstrukcji outsourcingu, powinien przewidywać, że organizacja płatnicza zasadniczo jest 

uprawniona jedynie do jednostopniowego dalszego powierzenia wykonywania zleconych jej czynności 

przez uczestnika schematu będącego bankiem, przy równoczesnym obowiązku zachowania warunków 

określonych przepisami Prawa Bankowego. Przyjęcie takich wniosków wydaje się jednak w sposób 

nieuzasadniony ograniczać możliwość ustalania zasad funkcjonowania schematów płatniczych, a co 

kluczowe nie znajdować bezpośredniego odzwierciedlenia w przepisach regulujących prowadzenie 

schematów płatniczych. Uzasadnionym wydaje się przyjęcie, iż współpraca pomiędzy organizacją 

płatniczą a uczestnikami schematu płatniczego odbywa się poza reżimem outsourcingu bankowego. 

Mając na względzie fakt, iż ustawodawca w ramach katalogu czynności bankowych nie wskazał wprost 

prowadzenia schematów płatniczych, zaś w przepisach ustawy o usługach płatniczych nie przewidziano 

bezpośredniego uprawnienia na rzecz banków do prowadzenia takiej działalności, można wyprowadzić 

konstatację, że na gruncie obecnie obowiązującego stanu prawnego powstają istotne wątpliwości co do 

podstaw prawnych przemawiających za dopuszczalnością prowadzenia schematów płatniczych przez 

banki, które w praktyce stały się barierą hamującą rozwój polskich schematów płatniczych 

przekładającą się negatywnie na rozwój rynku handlu elektronicznego i dostępność nowoczesnych 

usług płatniczych dla konsumentów. 
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Rozwój polskiej gospodarki elektronicznej – pakiet zmian 

- propozycja przepisów - 

 

 
Art. 1. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 275 – t.j.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 

a) w pkt 1 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) osoby lub podmioty, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania 

na terytorium Unii Europejskiej, świadczące przy użyciu interfejsu 

cyfrowego usługi, kierowane do użytkowników na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. O świadczeniu przy użyciu interfejsu 

cyfrowego usługi, kierowanej do użytkowników na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej świadczy w szczególności wystąpienie co 

najmniej jednej z niżej opisanych okoliczności: 

 użycie w interfejsie cyfrowym języka polskiego, 

 określanie w interfejsie cyfrowym cen w złotych lub 

umożliwienie dokonania płatności w złotych, 

 zapewnienie obsługi użytkowników także w języku polskim, 

 używanie polskiej domeny internetowej pierwszego poziomu 

(.pl), 

 kierowanie kampanii i działań marketingowych do 

użytkowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”, 

b) po pkt 24 dodaje się pkt 25 w brzmieniu: 

„25) usłudze internetowej platformy handlu elektronicznego – rozumie się 

przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez dostawcę, w 

rozumieniu pkt 26, polegającą na pośrednictwie, czyli umożliwieniu 

m.in. podmiotom gospodarczym z jednej strony oraz konsumentom, 

użytkownikom zawodowym lub innym podmiotom gospodarczym z 

drugiej strony - zawieranie transakcji, w oparciu o umowy zawierane 

na odległość za pomocą interfejsu pozostającego pod kontrolą 

dostawcy tej usługi;”, 

c) po pkt 25 dodaje się pkt 26 w brzmieniu: 
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„26) dostawcy usługi internetowej platformy handlu elektronicznego – 

rozumie się przez to podmiot, jeżeli: 

a) przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi dostawca, uzyskało na 

przestrzeni ostatnich trzech lat obrotowych roczny obrót na terytorium 

Unii Europejskiej wynoszący co najmniej 7,5 mld EUR, obliczony 

zgodnie z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 

stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, lub 

jeżeli średnia kapitalizacja rynkowa lub równoważna godziwa wartość 

rynkowa przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi dostawca, 

wynosiła co najmniej 75 mld EUR w ostatnim roku obrotowym i jeżeli 

świadczy on usługę internetowej platformy handlu elektronicznego w 

co najmniej trzech państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

b) świadczy usługę, z której w ostatnim roku obrotowym korzystało 

miesięcznie ponad 45 mln aktywnych użytkowników końcowych 

mających siedzibę lub miejsce pobytu w Unii Europejskiej oraz rocznie 

ponad 10 000 aktywnych użytkowników biznesowych z siedzibą w 

Unii; do celów akapitu pierwszego aktywni użytkownicy końcowi 

miesięcznie oznaczają średnią liczbę aktywnych użytkowników 

końcowych miesięcznie w okresie obejmującym większą część 

ostatniego roku obrotowego;”, 

2) w dziale II dodaje się rozdział 2A w brzmieniu: 

„Rozdział 2A 

Działalność dostawców usług internetowej platformy handlu elektronicznego 

 
 

Art. 9a. 1. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego, 

którzy nie mają siedziby lub oddziału w Unii Europejskiej, świadczący przy użyciu 

interfejsu cyfrowego usługi, kierowane do użytkowników na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczają na piśmie osobę prawną na swojego 

przedstawiciela prawnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego, o 

których mowa w ust. 1, upoważniają swoich przedstawicieli prawnych do tego, aby 

organy Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności Prezes Urzędu, zwracały 
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się do nich – zamiast do dostawcy – we wszystkich sprawach pozostających we 

właściwości tych organów, w tym w szczególności w odniesieniu do wszystkich 

kwestii niezbędnych do wydania i otrzymywania decyzji wydawanych w związku z 

niniejszą Ustawą oraz stosowania się do nich i ich egzekwowania. Dostawcy usług 

internetowej platformy handlu elektronicznego przekazują swojemu przedstawicielowi 

prawnemu uprawnienia oraz zasoby niezbędne do współpracy z organami 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowania się do wspomnianych decyzji. 

3. Wyznaczony przedstawiciel prawny może zostać pociągnięty do 

odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z obowiązków wynikających z 

niniejszej Ustawy, bez uszczerbku dla odpowiedzialności dostawcy usług 

internetowej platformy handlu elektronicznego i postępowań, które mogą zostać 

przeciwko temu dostawcy wszczęte. 

4. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego zgłaszają 

Prezesowi Urzędu nazwę, adres, adres e-mail oraz numer telefonu tego 

przedstawiciela prawnego. Dostawcy zapewniają, aby wspomniane informacje 

były aktualne. 

5. Wyznaczenie przedstawiciela prawnego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zgodnie z ust. 1 nie jest równoznaczne z posiadaniem siedziby w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Art. 9b. 1. Przedstawiciel prawny, o którym mowa w art. 9a ust. 1 musi spełniać 

łącznie następujące warunki: 

1) nie posiada zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa, 

2) nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub 

w trakcie likwidacji, 

3) złożył Prezesowi Urzędu kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty 

ewentualnych należności publicznoprawnych, w tym w szczególności możliwych 

do wymierzenia kar lub przypadających do zapłaty podatków, związanych z 

działalnością dostawcy usług pośrednictwa internetowego, którego przedstawiciel 

prawny reprezentuje. 
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2. Wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, powinna wynosić 

nie mniej niż 10 000 000 zł. 

3. Przedstawiciel prawny, może wybrać jedną lub więcej z następujących form 

kaucji gwarancyjnej: 

1) depozyt pieniężny złożony na wyodrębniony rachunek Prezesa Urzędu; 

2) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa o treści zaakceptowanej przez Prezesa 

Urzędu. 

4. Przedstawiciel prawny może dokonać zmiany formy złożonej kaucji 

gwarancyjnej na jedną lub więcej form, o których mowa w ust. 3, jeżeli zmiana 

formy kaucji gwarancyjnej nie spowoduje zmniejszenia jej wysokości. 

5. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna obejmować 

zobowiązanie się gwaranta do zapłacenia do wysokości udzielonej gwarancji, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, na pierwsze pisemne wezwanie Prezesa Urzędu, 

zwanego dalej "beneficjentem gwarancji", złożone w okresie trwania 

odpowiedzialności gwaranta, każdej wymagalnej kwoty wskazanej w wezwaniu 

przez Prezesa Urzędu. 

6. Wezwanie, o którym mowa w ust. 5, powinno zawierać oświadczenie 

beneficjenta gwarancji, że zapłacenie żądanych kwot stało się wymagalne. 

7. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 3 pkt 2, może zostać złożona 

bezterminowo albo z określonym terminem ważności, liczonym w miesiącach, 

jednak nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia 

złożenia kaucji gwarancyjnej. Przed upływem terminu ważności kaucji 

gwarancyjnej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przedstawiciel prawny przedstawia 

Prezesowi Urzędu nową kaucję gwarancyjną. 

8. Na wniosek przedstawiciela prawnego: 
 

1) podwyższa się wysokość kaucji gwarancyjnej; 

2) kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi zgodnie z ust. 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 

11 i 12, w całości albo w niewykorzystanej części, oraz z zastrzeżeniem 

konieczności utrzymania wysokości kaucji określonej w ust. 2. 

9. Kaucja gwarancyjna jest zwracana, odpowiednio w całości lub w części: 

1) nie później niż po upływie 10 dni od końca miesiąca, w którym upływa termin 



 
 

 

  Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba) 
   T + 48 506 577 824 E BIURO@EIZBA.PL I WWW.E-IZBA.PL  

    A ŁUCKA 18 LOK. 76, 00-845 WARSZAWA  NIP 701-039—19-22  KRS 0000474028 

 

ważności całości kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub jej części, 

jeżeli przed upływem tego terminu nie złożono wniosku o jej przedłużenie lub 

wniosku o zwrot w części lub w całości tej kaucji gwarancyjnej; 

2) nie później niż po upływie 40 dni od końca miesiąca, w którym utracono status 

przedstawiciela prawnego, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12. 

10. Zwrot kaucji gwarancyjnej złożonej: 

1) w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 1 - następuje na rachunek podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na 

rachunek tego podmiotu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której 

jest członkiem, wskazany przez ten podmiot we wniosku; 

2) w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 2 - następuje przez zwrot dokumentu 

poświadczającego udzielenie gwarancji lub upoważnienia. 

11. Zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się w przypadku wszczęcia, zgodnie 

z przepisami Ustawy postępowania, w wyniku którego przedstawiciel prawny, o 

którym mowa w art. 9a ust. 1, lub dostawca usług internetowej platformy handlu 

elektronicznego, może być obciążony karami przewidzianymi w Ustawie – do 

czasu zakończenia tego postępowania. 

12. W razie wykorzystania kaucji gwarancyjnej w całości lub w części 

przedstawiciel prawny zobowiązany jest do jej uzupełnienia do wysokości 

określonej w ust. 2, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykorzystania kaucji 

gwarancyjnej. 

 
Art. 9c. 1. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego 

wdrażają mechanizmy umożliwiające dowolnej osobie lub dowolnemu podmiotowi 

zgłoszenie im obecności w ich usłudze określonych informacji, które dana osoba 

lub dany podmiot uważają za nielegalne, w tym w szczególności ofert o charakterze 

terrorystycznym, promujących totalitaryzmy, naruszających prawa własności 

przemysłowej, prawa własności intelektualnej, czy bezpieczeństwo produktów. 

Mechanizmy te muszą być łatwo dostępne i przyjazne dla użytkownika oraz muszą 

pozwalać na składanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną. 

2. Mechanizmy, o których mowa w ust. 1, muszą być mechanizmami 

ułatwiającymi przekazywanie wystarczająco dokładnych i odpowiednio 
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uzasadnionych zgłoszeń, na podstawie których działający z należytą starannością 

dostawca internetowej platformy handlu elektronicznego może zidentyfikować 

nielegalny charakter nielegalnych informacji. W tym celu dostawcy przyjmują 

niezbędne środki umożliwiające im i ułatwiające przekazywanie zgłoszeń 

zawierających wszystkie poniższe elementy: 

1) wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot uważają 

odnośne informacje za nielegalne; 

2) jasne wskazanie elektronicznej lokalizacji informacji, w szczególności 

dokładnych adresów URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe 

informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych informacji; 

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu przekazujących 

zgłoszenie; 

4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub 

podmiotu przekazujących zgłoszenie, że informacje i zarzuty w nim zawarte są 

prawidłowe i kompletne. 

3. Jeżeli zgłoszenie zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail 

osoby lub podmiotu, które przekazały zgłoszenie, dostawca usług internetowej 

platformy handlu elektronicznego bezzwłocznie przesyła takiej osobie lub takiemu 

podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. 

4. Dostawca powiadamia także niezwłocznie taką osobę lub taki podmiot o 

swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, 

przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji. 

5. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego 

przetwarzają wszystkie zgłoszenia, które otrzymują w ramach mechanizmów, o 

których mowa w ust. 1, oraz podejmują decyzje w odniesieniu do informacji, 

których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy i obiektywny oraz z zachowaniem 

należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego przetwarzania lub podejmowania 

decyzji korzystają oni ze zautomatyzowanych środków, uwzględniają informacje 

na ten temat w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3. 

 
Art. 9d. 1. Jeżeli dostawca usługi internetowej platformy handlu elektronicznego 

podejmie decyzję o usunięciu określonych nielegalnych informacji 
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przekazywanych przez odbiorców usługi lub uniemożliwieniu dostępu do takich 

nielegalnych informacji, niezależnie od środków zastosowanych w celu wykrycia, 

identyfikacji lub usunięcia takich nielegalnych informacji bądź uniemożliwienia 

dostępu do nich oraz od powodu podjęcia takiej decyzji, najpóźniej w momencie 

usunięcia  lub  uniemożliwienia   dostępu  informuje   odbiorcę   o swojej  decyzji 

i przedstawia jasne i szczegółowe uzasadnienie takiej decyzji. 

2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać co najmniej 

następujące informacje: 

1) wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie informacji albo uniemożliwienie 

dostępu do nich, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny objęty 

uniemożliwieniem dostępu do informacji; 

2) fakty   i okoliczności,   na    podstawie    których    podjęto    decyzję,    w tym 

w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie 

zgłoszenia przekazanego zgodnie z art. 9c; 

3) w stosownych przypadkach informacje na temat korzystania ze 

zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym jeżeli decyzję 

podjęto    w odniesieniu     do     treści     wykrytych     lub     zidentyfikowanych  

z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków; 

4) jeżeli decyzja dotyczy przypuszczalnie nielegalnych treści, odniesienie do 

podstawy prawnej, na której opiera się decyzja oraz wyjaśnienia dotyczące 

powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne 

treści; 

5) jeżeli decyzja opiera się na domniemanej niezgodności informacji z warunkami 

korzystania z usług dostawcy, odniesienie do podstawy umownej, na której opiera 

się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane 

informacje za niezgodne z tą podstawą; 

6) informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się 

od decyzji, w szczególności za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów 

rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów. 

3. Informacje przekazane przez dostawców internetowej platformy handlu 

elektronicznego zgodnie z niniejszym artykułem muszą być jasne i zrozumiałe oraz 

na tyle dokładne i szczegółowe, na ile jest to racjonalnie możliwe w danych 
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okolicznościach. Informacje muszą w szczególności w rozsądny sposób 

umożliwiać zainteresowanemu odbiorcy danej usługi skuteczne wykonywanie 

możliwości odwołania się, o których mowa w ust. 2 pkt 6. 

4. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego publikują 

decyzje i uzasadnienia, o których mowa w ust. 1, w publicznie dostępnej bazie 

danych zarządzanej przez Prezesa Urzędu. Informacje te nie mogą zawierać danych 

osobowych. 

 
Art. 9e. 1. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego 

wprowadzają niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia 

priorytetowego i niezwłocznego przetwarzania zgłoszeń składanych przez zaufane 

podmioty  sygnalizujące  za  pośrednictwem   mechanizmów,   o których   mowa w 

art. 9c,    oraz    priorytetowego    i niezwłocznego     podejmowania     decyzji w 

odniesieniu do tych zgłoszeń. 

2. Status zaufanego podmiotu sygnalizującego w rozumieniu ust. 1 posiadają 

organy administracji publicznej, oraz podmioty, którym taki status przyznaje na 

wniosek dowolnego podmiotu Prezes Urzędu, jeżeli wnioskodawca wykaże, że 

spełnia wszystkie następujące warunki: 

1) dysponuje konkretną wiedza ekspercką i kompetencjami do celów wykrywania, 

identyfikowania i zgłaszania nielegalnych treści; 

2) reprezentuje zbiorowe interesy i jest niezależny od jakiejkolwiek platformy 

internetowej; 

3) prowadzi działania mające na celu składanie zgłoszeń w sposób terminowy i 

obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. 

3. Prezes Urzędu publikuje w publicznie dostępnej bazie danych nazwy, adresy 

oraz adresy poczty elektronicznej podmiotów, którym przyznano status zaufanego 

podmiotu sygnalizującego zgodnie z ust. 2. 

4. Prezes Urzędu aktualizuje bazę danych, o której mowa w ust. 3. 

5. W przypadku gdy dostawca usługi internetowej platformy handlu 

elektronicznego dysponuje informacjami wskazującymi, że zaufany podmiot 

sygnalizujący złożył za pośrednictwem mechanizmów, o których mowa w art. 9c, 

znaczną liczbę niewystarczająco precyzyjnych lub nieodpowiednio uzasadnionych 
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zgłoszeń, dostawca usługi internetowej platformy handlu elektronicznego 

przekazuje te informacje Prezesowi Urzędu, wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami i 

dokumentami potwierdzającymi. 

6. Prezes Urzędu cofa status zaufanego podmiotu sygnalizującego, jeżeli w 

wyniku dochodzenia wszczętego z własnej inicjatywy albo na podstawie informacji 

otrzymanych przez osoby trzecie, w tym informacji udzielonych przez dostawcę 

usługi internetowej platformy handlu elektronicznego zgodnie z ust. 5, ustali, że 

dany podmiot nie spełnia już warunków określonych w ust. 2. Przed cofnięciem 

tego statusu Prezes Urzędu zapewnia podmiotowi możliwość ustosunkowania się 

do ustaleń prowadzonego dochodzenia oraz do zamiaru cofnięcia jego statusu 

zaufanego podmiotu sygnalizującego. 

Art. 9f. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego 

zapewniają odbiorcom usługi dostęp do skutecznego wewnętrznego systemu 

rozpatrywania skarg, który umożliwia elektroniczne i bezpłatne składanie skarg na 

następujące decyzje podjęte przez dostawcę usług internetowej platformy handlu 

elektronicznego ze względu na fakt, że informacje przekazane przez odbiorców 

stanowią nielegalne treści lub są niezgodne z warunkami korzystania z usług 

dostawcy: 

1) decyzje o usunięciu informacji lub uniemożliwieniu do nich dostępu; 

2) decyzje o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi, w pełni lub 

częściowo, na rzecz odbiorców; 

3) decyzje o zawieszeniu lub usunięciu konta odbiorców. 

 
 

Art. 9g. 1. Odbiorcy usługi, których dotyczą decyzje, o których mowa w art. 9f, 

mają prawo wyboru dowolnego mechanizmu pozasądowego rozstrzygania sporów, 

wskazanego przez Prezesa Urzędu w publicznie dostępnej bazie danych, w celu 

rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, 

których rozstrzygnięcie nie jest możliwe w ramach wewnętrznego systemu 

rozpatrywania skarg, o którym mowa w tym artykule. Dostawcy usług internetowej 

platformy   handlu   elektronicznego   podejmują   współpracę   w dobrej   wierze 

z wybranym przez odbiorcę usługi organem w celu rozstrzygnięcia sporu, a decyzje 

podjęte przez ten organ są dla nich wiążące. 
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2. Akapit pierwszy pozostaje bez uszczerbku dla prawa zainteresowanego 

odbiorcy do zaskarżenia decyzji przed sądem zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami prawa. 

 
Art. 9h. 1. Co najmniej raz w roku dostawcy usług internetowej platformy 

handlu elektronicznego, którzy nie mają siedziby lub oddziału w Unii Europejskiej, 

publikują jasne, zrozumiałe i szczegółowe sprawozdania dotyczące 

funkcjonowania internetowej platformy handlu elektronicznego kierowanej do 

użytkowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności 

stosowania się do przepisów niniejszej ustawy. Stosownie do przypadku 

sprawozdania te zawierają w szczególności następujące informacje: 

1) liczbę nakazów otrzymanych od organów administracji publicznej w podziale 

na rodzaj nielegalnych treści, oraz średni czas potrzebny na podjęcie działania 

określonego w tych nakazach; 

2) liczbę zgłoszeń przekazanych zgodnie z art. 9c w podziale na rodzaj odnośnych 

domniemanych nielegalnych treści, wszelkie działania podjęte zgodnie ze 

zgłoszeniami w podziale ze względu na to, czy działanie podjęto na podstawie 

przepisów prawa czy warunków korzystania z usług dostawcy, oraz średni czas 

potrzeby na podjęcie działania; 

3) liczbę skarg otrzymanych za pośrednictwem wewnętrznego systemu 

rozpatrywania skarg, o którym  mowa  w art. 9f,  podstawę  tych  skarg,  podjęte  

w odniesieniu do nich decyzje oraz średni czas potrzebny na podjęcie takich 

decyzji, a także liczbę przypadków, w których decyzje uchylono; 

4) liczbę sporów przekazanych do organów pozasądowego rozstrzygania sporów, 

o których mowa w art. 9g, wyniki rozstrzygnięcia tych sporów oraz średni czas 

potrzebny na przeprowadzenie postępowania w zakresie rozstrzygania sporów. 

2. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego, którzy 

nie mają siedziby lub oddziału w Unii Europejskiej, publikują co najmniej raz na 

sześć miesięcy informacje na temat: 

1) wysokości rocznego obrotu na terytorium Unii Europejskiej na przestrzeni 

ostatnich trzech lat; 

2) średniej kapitalizacji rynkowej lub równoważnej godziwej wartości rynkowej 
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przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi dostawca; 

3) liczby państw członkowskich Unii Europejskiej, w których dostawca świadczy 

usługę internetowej platformy handlu elektronicznego; 

4) liczby aktywnych użytkowników końcowych mających siedzibę lub miejsce 

pobytu w Unii Europejskiej, którzy korzystali miesięcznie w ostatnim roku 

obrotowym z usługi internetowej platformy handlu elektronicznego; 

5) liczby aktywnych użytków biznesowych z siedzibą w Unii Europejskiej, którzy 

korzystali miesięcznie w ostatnim roku obrotowym z usługi internetowej platformy 

handlu elektronicznego. 

3. Platformy internetowe przekazują Prezesowi Urzędu – na jego wniosek 

– informacje, o których mowa w ust. 2, zaktualizowane do chwili złożenia takiego 

wniosku. Prezes Urzędu może zażądać, aby dostawca usługi internetowej platformy 

handlu elektronicznego przedstawił dodatkowe informacje dotyczące obliczeń, o 

których mowa w ust. 2, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie dotyczące 

wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.  

 
Art. 9i. 1. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego, 

którzy nie mają siedziby lub oddziału w Unii Europejskiej, świadczący przy użyciu 

interfejsu cyfrowego usługi, kierowane do użytkowników na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, na własny koszt co najmniej raz w roku poddają się 

audytom, których celem jest ocena zgodności funkcjonowania internetowej 

platformy handlu elektronicznego z obowiązkami określonymi w rozdziale 2A. 

2. Audyty, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają firmy audytorskie w 

rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

3. Firmy   audytorskie,   które   przeprowadzają   audyty,    przygotowują 

w odniesieniu do każdego audytu sprawozdanie z audytu. Sprawozdanie to ma 

formę pisemną i zawiera co najmniej następujące informacje: 

1) nazwę, adres i punkt kontaktowy dostawcy usługi internetowej platformy handlu 

elektronicznego objętej audytem lub jej przedstawiciela prawnego oraz okres, 

którego audyt dotyczy; 

2) nazwę i adres firmy audytorskiej przeprowadzającej audyt; 
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3) opis poszczególnych elementów poddanych audytowi oraz zastosowanej 

metodyki; 

4) opis głównych wniosków wyciągniętych z audytu; 

5) opinię audytową dotyczącą tego, czy dostawca usługi internetowej platformy 

handlu elektronicznego objętej audytem wypełnia obowiązki i zobowiązania, 

o których  mowa  w ust. 1,  która  to  opinia  może  być  pozytywna,   pozytywna  

z uwagami albo negatywna; 

6) w przypadku wydania opinii audytowej innej niż pozytywna – zalecenia 

operacyjne dotyczące konkretnych środków umożliwiających zapewnienie 

zgodności. 

4. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego, którzy 

otrzymują sprawozdanie z audytu z wynikiem innym niż pozytywny, należycie 

uwzględniają skierowane do nich zalecenia operacyjne w celu wprowadzenia 

środków niezbędnych do wdrożenia  tych zaleceń.  Wspomniani dostawcy usług  

w ciągu jednego miesiąca od otrzymania tych zaleceń przyjmują sprawozdanie z 

wdrażania audytu, w którym określają wprowadzone środki. Jeżeli dostawcy usług   nie   

wdrożą    zaleceń    operacyjnych,    przedstawiają    w sprawozdaniu z wdrażania audytu 

powody, dla których nie wdrożyły tych zaleceń, oraz określają ewentualne środki 

alternatywne, które wdrożyły w celu zaradzenia wszelkim zidentyfikowanym 

przypadkom braku zgodności. 

 
Art. 9j. 1. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego, 

którzy nie mają siedziby lub oddziału w Unii Europejskiej, świadczący przy użyciu 

interfejsu cyfrowego usługi, kierowane do użytkowników na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczają co najmniej jednego pracownika ds. 

zgodności   z prawem   odpowiedzialnego   za    monitorowanie    ich    zgodności 

z przepisami Ustawy. 

2. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego wyznaczają 

na pracowników ds. zgodności z prawem wyłącznie osoby, które mają kwalifikacje 

zawodowe, wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania 

zadań, o których mowa w ust. 3. Pracownik ds. zgodności z prawem może być 

członkiem personelu dostawcy usług internetowej platformy handlu 
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elektronicznego albo może wykonywać te zadania na podstawie umowy zawartej 

z taką platformą. 

3. Zadania pracowników ds. zgodności z prawem są następujące: 

1) współpraca z Prezesem Urzędu i wszelkimi innymi organami administracji 

publicznej; 

2) organizacja działań dostawcy usług internetowej platformy handlu 

elektronicznego związanych z niezależnym audytem zgodnie z art. 9i oraz nadzór 

nad tymi działaniami; 

3) przekazywanie informacji i doradzanie kierownictwu i pracownikom dostawcy 

usługi internetowej platformy handlu elektronicznego w odniesieniu do 

obowiązków spoczywających na niej na mocy Ustawy; 

4) monitorowanie wypełniania przez dostawcę usługi internetowej platformy 

handlu elektronicznego obowiązków spoczywających na dostawcy na mocy 

niniejszej Ustawy. 

4. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego wprowadzają 

środki niezbędne do zapewnienia, aby pracownicy ds. zgodności z prawem 

wykonywali swoje zadania w sposób niezależny. 

5. Dostawcy usług internetowej platformy handlu elektronicznego wspierają 

pracownika ds. zgodności z prawem w wykonywaniu jego zadań i zapewniają mu 

zasoby niezbędne do odpowiedniego wykonywania tych zadań. Pracownik ds. 

zgodności z prawem bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu dostawcy 

usług internetowej platformy handlu elektronicznego. 

 
3) po art. 32a dodaje się art. 32b i 32c w brzmieniu: 

„32b. 1. Prezes Urzędu prowadzi Rejestr domen internetowych platform handlu 

elektronicznego, których dostawcy nie mają siedziby lub oddziału w Unii 

Europejskiej, usuniętych na podstawie decyzji, o których mowa w art. 26 lub 101a, 

zwany dalej „Rejestrem”. 

2. Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze. 

3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym 

automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 
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4. Wpisowi do Rejestru podlega: 

1) nazwa domeny internetowej usunięta na podstawie prawomocnej lub 

opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji, o której mowa w art. 

26 lub art. 101a, 

2) data i godzina dokonania wpisu, jego zmiany lub wykreślenia. 

5. Zmiany wpisu lub jego wykreślenia dokonuje się z urzędu w przypadku zmiany 

lub uchylenia decyzji, o której mowa w art. 26 lub art. 101a. 

Art. 32c. Przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z 2020 r. poz. 875, poz. 695 

i poz. 374) świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany do: 

1) nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych 

wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich 

usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w 

ciągu 48 godzin od wpisu do Rejestru, 

2) nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen 

internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez 

Prezesa Urzędu, zawierającej komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu 

do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru oraz 

wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru.”. 

4) po art. 106b dodaje się art 106c w brzmieniu: 

„Prezes Urzędu może nałożyć na przedstawiciela prawnego, w drodze decyzji, karę 

pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000 euro, jeżeli 

przedstawiciel prawny, choćby nieumyślnie: 

1) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 28 ust. 

3 lub art. 50 bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; 

2) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli na 

podstawie art. 105a lub art. 105i, w tym nie wykonuje obowiązków określonych w 

art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 1; 

3) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie przeszukania na 

podstawie art. 91 lub art. 105n, w tym nie wykonuje obowiązków określonych w 

art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 1.”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 – t.j.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 53 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 53. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga 

zachowania formy pisemnej, opatrzenia podpisem zaufanym lub podpisania 

profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2070), lub podpisem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o 

dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816), pod rygorem nieważności.”, 

2) art. 67 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej, opatrzenia 

podpisem zaufanym lub podpisania profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070), lub podpisem osobistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816), 

pod rygorem nieważności.”. 

 
Art. 3. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 – t.j. z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 3855 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3855. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do 

osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością 

gospodarczą, jeżeli łączny obrót tej osoby z danym sprzedawcą nie przekracza w 

danym roku kalendarzowym kwoty 5 000 zł, wliczając podatek od towarów i 

usług.”, 

2) art. 5564 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5564. Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z 

wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej 

umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli łączny obrót 

tej osoby z danym sprzedawcą nie przekracza w danym roku kalendarzowym kwoty 

5 000 zł, wliczając podatek od towarów i usług.”, 
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3) art. 5565 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5565. Przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 dotyczących kupującego nie stosuje 

się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej 

działalnością gospodarczą, jeżeli łączny obrót tej osoby z danym sprzedawcą nie 

przekracza w danym roku kalendarzowym kwoty 5 000 zł, wliczając podatek od 

towarów i usług.”. 

 
Art. 4. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 

287 – t.j. z późn. zm.) art. 38a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38a. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się 

do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością 

gospodarczą, jeżeli łączny obrót tej osoby z danym sprzedawcą nie przekracza w danym 

roku kalendarzowym kwoty 5 000 zł, wliczając podatek od towarów i usług.”. 

 
Art. 5. W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 222 – t.j.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W art. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) dystrybutor z państwa trzeciego- przedsiębiorcę z siedzibę lub miejscem 

zamieszkania poza terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który 

sprzedaje produkt konsumentowi mającemu miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

2) W art. 15 dotychczasowa treść art. 15 zostaje przeniesiona do ustępu pierwszego 

tego artykułu, a po nim dodaje się ustęp drugi, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„2. Konsument, który nabył produkt od dystrybutora z państwa trzeciego może 

zgłosić organom nadzoru, podejrzenie niespełniania przez ten produkt wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa. Do czasu doręczenia konsumentowi rozstrzygnięcia 

tego podejrzenia przez organy nadzoru, bieg terminów z rękojmi oraz 

przewidzianych w art. 27 i 29 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz.U. z 2020 r. poz.287) ulega zawieszeniu.”, 



 
 

 

  Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba) 
   T + 48 506 577 824 E BIURO@EIZBA.PL I WWW.E-IZBA.PL  

    A ŁUCKA 18 LOK. 76, 00-845 WARSZAWA  NIP 701-039—19-22  KRS 0000474028 

 

3) W art. 24 ust. 9 po pkt 2) dodaje się pkt 3) w brzmieniu: 

„3) wobec dystrybutora z państwa trzeciego, jeżeli konsument nabył produkt 

bezpośredni od niego.”, 

4) po art. 24a dodaje się art. 24b treści następującej: 

„Art. 24b. 1. W przypadku otrzymania przez organ nadzoru zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 15 ust. 2, organ nadzoru w drodze decyzji doręczanej konsumentowi: 

1) stwierdza, że produkt nie spełnia ogólnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa oraz publikuje decyzję z oznaczeniem produktu na swojej stronie 

internetowej; 

2) umarza postępowanie zgodnie z art. 24 ust. 14. 

2. Przepisu art. 24 ust. 4-13 stosuje się odpowiednio.”. 

 
 

Art. 6. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2439 – t.j.) 1) po art. 6e dodaje się art. 6f w następującym brzmieniu: 

„Art. 6f. Przepisów art. 6a-6e nie stosuje się w odniesieniu do powierzenia przez bank 

wykonywania czynności przedsiębiorcom prowadzącym schemat płatniczy lub system 

płatności.”. 

 
Art. 7. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1740 – t.j. z późn. zm.) art. 7092 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7092. Umowa leasingu powinna być zawarta w formie dokumentowej pod 

rygorem nieważności.”. 
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