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 Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK  
– dostęp do  informacji o podatnikach 

W życie wchodzi kolejna „Tarcza Antykryzysowa”, która rozszerza uprawnienia Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) w zakresie dostępu do danych posiadanych przez 
urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. 

Przepisy weszły w życie w dniu 24 czerwca 2020 r. 

Zmiany wprowadzone Tarczą antykryzysową 4.0 

 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID19, czyli tzw. „Tarcza antykryzysowa 4.0” wprowadza zmiany w licznych 

aktach prawnych. Nie wszystkie zmiany mają bezpośredni związek z COVID-19.  

 Takimi zmianami są zmiany w ordynacji podatkowej1 („o.p.”), które dotyczą: 

> zasad udostępniania akt objętych tajemnicą skarbową na zewnątrz organu dysponującego takimi aktami 

tj. komu naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych mogą udostępniać 

akta;  

> obowiązku przekazywania Prezesowi UOKiK przez Szefa Administracji Skarbowej informacji o ustaleniu 

prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień w płatnościach związanych z transakcjami handlowymi.  

 W konsekwencji Prezes UOKiK otrzyma akta w związku z prowadzonym przez niego następującymi 

postępowaniami: 

> na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów2: 

- postępowaniem wyjaśniającym,  

- postępowaniem antymonopolowym,  

- postępowaniem w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, 

- postępowaniem w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

> na podstawie ustawy o przewadze kontraktowej3:  

- postępowaniem w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową,  

- postępowaniem wyjaśniającym;  

> na podstawie tzw. ustawy o zatorach płatniczych4: 

- postępowaniem w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych; 

> na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji5:  

- wstępnym postępowaniem sprawdzającym, 

- postępowaniem kontrolnym. 

 
1  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa. 
2  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
3 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi 
4  Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
5  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji 
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 Katalog uprawnień Prezesa UOKiK poszerzono o możliwość uzyskania informacji dotyczących: 

> posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, 

a także obrotów i stanów tych rachunków; 

> posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych 

rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków; 

> zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych; 

> nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także 

obrotu tymi papierami wartościowymi; 

> obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi. 

Informacje te mogą pochodzić nie tylko od banków, ale także: zakładów ubezpieczeń, funduszy 

inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych, banków prowadzących działalność maklerską, 

domów maklerskich oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  

 Jednocześnie ujednolicono zakres danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa 

wystąpienia opóźnień w płatnościach związanych z transakcjami handlowymi. 

 Wprowadzone przepisy nawiązują do unijnego rozporządzenia o współpracy organów ochrony 

konsumentów wewnątrz Unii Europejskiej („CPC”)6, które daje nowe instrumenty w celu skutecznego 

egzekwowania prawa konsumenckiego. Ustawodawca wykorzystał jednak okazję, żeby rozszerzyć 

kompetencje Prezesa UOKiK i objął nimi również postępowania wynikające z prawa 

antymonopolowego oraz postępowania dotyczące zatorów płatniczych i przewagi kontraktowej. CPC 

przewiduje również inne uprawnienia, które nie zostały dotychczas wdrożone. 

Wcześniejsze rozszerzenie uprawnień 

 Warto zauważyć, że Prezes UOKiK posiada dostęp do tajemnicy skarbowej już od 17 września 2019 r. Takie 

uprawnienia przyznała mu ustawa z o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów7.  

 Od tego czasu Prezes UOKiK może korzystać z dostępu do tajemnicy skarbowej podczas postępowań  

z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. 

 Przyznanie takich uprawnień miało na celu umożliwienie Prezesowi UOKiK skutecznego pozyskania 

informacji mogących stanowić dowód w postępowaniu, a tym samym pozwalających na szybsze 

wyeliminowanie z obrotu niedozwolonych praktyk naruszających interesy przedsiębiorców i konsumentów. 

W praktyce chodziło o ułatwienie szacowania i tym samym nakładania kar za naruszenia. Wysokość kar jest 

bowiem uzależniona od obrotów przedsiębiorcy osiągniętych w roku poprzedzającym nałożenie kary. 

 Wówczas Prezes UOKiK wskazywał, że problematyczne było uzyskiwanie informacji, gdy przedsiębiorca  

nie odbierał korespondencji, nie odpowiadał na wezwania oraz nie przekazywał danych o wysokości obrotu. 

 Przepisy miały pomóc w ustaleniu czy przedsiębiorca aktualnie prowadzi działalność gospodarczą, a także 

wspomóc egzekucję kary i postępowania dotyczące tzw. piramid finansowych.    

 

 

 
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między 

organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004. 

7  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw 
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