
   

 

 
 

       Warszawa, dn. 9 kwietnia 2019 r. 

 

 

Pan Marek Niedużak 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

Plac Trzech Krzyży 3/5 

00-507 Warszawa 

 

 

STANOWISKO 

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERACTIVE ADVERTISING 

BUREAU POLSKA (IAB POLSKA) DOTYCZĄCE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE 

NIEKTÓRYCH USTAW W CELU OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ REGULACYJNYCH 

 

  

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W związku z trwającymi konsultacjami projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

ograniczenia obciążeń regulacyjnych, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska 

przedstawia poniżej swoje stanowisko w tym zakresie. 

 

1. art.  221 Kodeksu Cywilnego 

Projekt przewiduje rozszerzenie ochrony konsumenckiej w niektórych czynnościach prawnych 

z udziałem przedsiębiorców. 

Warto zauważyć, że obowiązki, wynikające z zaproponowanej nowelizacji w art. 22 1 Kodeksu 

Cywilnego mogą być nie tylko trudne dla przedsiębiorcy, ale również niemożliwe i/lub 

niejednoznaczne do spełnienia w zakresie prowadzonej przez takiego przedsiębiorcę 

działalności, gdy występuje on np. w roli sprzedawcy. 

Obowiązek ustalenia z treści czynności, czy przedsiębiorca ma do czynienia z transakcją 

niezwiązaną z działalnością zawodową kontrahenta może okazać się w praktyce niezwykle 

problematyczny. Co więcej, każdorazowa analiza przedmiotu działalności kontrahenta 

wymusza na przedsiębiorcy przeprowadzenie weryfikacji, której do tej pory nie trzeba było 

wykonywać, co w konsekwencji  będzie wymagało od przedsiębiorcy pozyskania dodatkowych 

zasobów oraz nakładu czasu. Warto zauważyć, że jest to sprzeczne z głównym celem ustawy, 



   

 

 
 

który miał zmniejszyć obciążenia regulacyjne przedsiębiorców, a nie jeszcze ich dodatkowo 

obciążać. 

Ponadto, nawet gdyby przedsiębiorca bazował w tym celu np. na wpisie do CEIDG, może 

okazać się to niewystarczające. Na przykład w sytuacji, w której kontrahent nie dokonał 

aktualizacji przedmiotu działalności, na którym strona transakcji będzie opierać się dokonując 

oceny, z jakim podmiotem prowadzi transakcję. 

Jednocześnie, proponowana zmiana może niekorzystnie wpłynąć na sytuację konsumentów. 

Ustalenie bowiem, czy przedsiębiorca ma do czynienia z konsumentem jest niezwykle istotne, 

choćby z uwagi na zakres przysługujących mu uprawnień, np. takich jak prawo do odstąpienia 

od umowy. 

W projekcie dostrzegamy również problem związany z występowaniem przez kupującego z 

wnioskiem o wystawienie faktury,  np. w sytuacji, w której przedsiębiorca będzie uważał, że ma 

do czynienia z kontrahentem - konsumentem, a kupujący mimo wszystko domagać się będzie 

faktury za dokonaną transakcję. Zatem powstaje pytanie, kto ten spór będzie rozstrzygać? 

  

 2.  art. 69 Prawa przedsiębiorców  

Wskazana zmiana w art. 69 - Prawa Przedsiębiorców dot. wprowadzenia nowej instytucji 

"prawa do popełnienia błędu" przez początkującego przedsiębiorcę.  

Instytucja ta budzi  szereg pytań i wątpliwości. Naszym zdaniem może mieć ona negatywny 

wpływ na kształt relacji pomiędzy przedsiębiorcami w obrocie gospodarczym. 

Zgodnie z treścią uzasadnienia no niniejszego projektu:  "zaproponowana instytucja opiera się 

na założeniu, że większość naruszeń, które popełniają początkujący polscy przedsiębiorcy, 

wynika nie z ich złej woli, lecz ma raczej charakter nieintencjonalnych omyłek. Zasadnym jest 

zatem przyjęcie, że jeśli są to błędy na mniejszą skalę, to nie zagrażają one interesom innych 

podmiotów prawa, ani nie godzą w kwestie bezpieczeństwa publicznego czy porządku 

prawnego”. Dla przedsiębiorcy pozostającego w stałych stosunkach gospodarczych z 

"początkującym przedsiębiorcą" oznacza to, że początkujący przedsiębiorca nie będzie ponosić 

negatywnych konsekwencji popełnionych przez niego naruszeń w stosunku do przedsiębiorcy, 

z którym dokonuje danej transakcji. W konsekwencji przedsiębiorca zostanie bez prawa do 

jakichkolwiek roszczeń w stosunku do “początkującego przedsiębiorcy”.  

Ponadto, wątpliwości budzi niedoprecyzowany zakres naruszeń oraz “błędów na mniejsza 

skalę”  popełnianych przez początkującego przedsiębiorcę objętych przedmiotową nowelizacją. 

Uważamy, że ww. instytucja może zniechęcać do zawierania umów z przedsiębiorcami 

rozpoczynającymi działalność, jak również negatywnie  wpływać na skuteczność dochodzenia 

roszczeń przez przedsiębiorcę, co jest wbrew założeniom ustawy. 

  



   

 

 
 

3.  art. 49 Kodeksu Postępowania Karnego  

Postulujemy dodanie do projektu ustawy regulacji dot. zmian w kodeksie postępowania karnego 

odnośnie do możliwości dochodzenia roszczeń przez konsumenta z tytułu odszkodowania w 

procesie karnym. Brak takich przepisów w aktualnie obowiązujących przepisach procedury 

karnej utrudnia przedsiębiorcom wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo 

konsumentów. 

Problem jest związany z dochodzeniem roszczeń z tytułu odszkodowań dobrowolnie 

wypłacanych przez przedsiębiorcę konsumentowi, gdy konsument padnie ofiarą nadużycia lub 

przestępstwa, dokonanego z wykorzystaniem usługi przedsiębiorcy. W takim przypadku dużym 

ułatwieniem byłaby możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu karnym. Jednak ze 

względu na dyspozycję art. 49 Kodeksu postępowania karnego, która wąsko definiuje status 

pokrzywdzonego, nie jest to możliwe.  Dodatkowo, jak pokazuje praktyka, sądy bardzo rzadko 

decydują się na przyznanie statusu pokrzywdzonego przedsiębiorcy. W efekcie, udaje się 

odzyskać jedynie ok. 15 % takich należności.   

Wobec powyższego postulujemy o zmianę ww. przepisu, tj. o dodanie do art. 49 Kodeksu 

postępowania karnego ust. 4 zgodnie z poniższym brzmieniem:  

Art. 49. (4) Kodeksu postępowania karnego 

§4 Za pokrzywdzonego uważa się także podmiot trzeci w zakresie, w jakim wyrządzenie szkody 

pokrzywdzonemu przez przestępstwo powoduje odpowiedzialność osobistą tego podmiotu 

wobec pokrzywdzonego. 

lub   

§4 Za pokrzywdzonego uważa się także podmiot trzeci w zakresie, w jakim ze względu na 

szczególny charakter zobowiązania wobec pokrzywdzonego pokrył szkodę wyrządzoną 

pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia. 

 Z poważaniem,  

 

___________________________ 

Włodzimierz Schmidt 

   Prezes Zarządu 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


