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Streszczenie. Niniejszy artykuł koncentruje się na przedstawieniu ogólnej problematyki 
charakteru odpowiedzialności administracyjnej ad personam, a także na szczegółowej 
analizie zarówno zakresu podmiotowego i przedmiotowego, jak i przesłanek odpowiedzial-
ności administracyjnej osoby zarządzającej krajowym zakładem ubezpieczeń, ukształto-
wanej na podstawie art. 106b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów, który wszedł w życie z dniem 15 grudnia 2018 r. na mocy postanowień art. 11 pkt 1 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Analizę powyż-
szych zagadnień wieńczą konkluzje odnośnie do konstytucyjności tej regulacji.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność administracyjna, osoba zarządzająca, ochrona konsu-
mentów, krajowy zakład ubezpieczeń.
Kody JEL: G22, K10.

1. Wstęp

Artykuł koncentruje się na analizie i ocenie przepisu art. 106b ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: u.o.k.k.)2, który 
wszedł w życie z dniem 15 grudnia 2018 r. na mocy postanowień art. 11 pkt 1 ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku3. Wyposaża 

1 Kontakt z autorką: Magdalena Śliwa-Wajda, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administra-
cji, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa, e-mail: m.sliwa@wpia.
uw.edu.pl.
2 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 369. 
3 Dz. U. z 2018 r., poz. 2243.
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on Prezesa UOKiK w kompetencję do nakładania administracyjnych kar pienięż-
nych na osoby fizyczne – tj. „osoby zarządzające” – za naruszenie przepisów prawa 
konsumenckiego w zakresie stosowania klauzul abuzywnych w umowach z konsu-
mentami czy też praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zakres 
podmiotowy odpowiedzialności za powyższe delikty administracyjne obejmuje 
m.in. „osoby zarządzające” krajowymi zakładami ubezpieczeń ze względu na fakt, iż 
podmioty te, jako przynależące do jednego z segmentów rynku finansowego, podle-
gają nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego – argumentum ex art. 106b 
ust. 2 u.o.k.k. w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 
rynkiem finansowym4. W opracowaniu poruszone zostaną kwestie odnoszące się do 
ogólnej problematyki charakteru odpowiedzialności administracyjnej ad personam, 
a także dokonana zostanie szczegółowa analiza zarówno zakresu podmiotowego 
i przedmiotowego, jak i przesłanek odpowiedzialności administracyjnej osoby zarzą-
dzającej krajowym zakładem ubezpieczeń, ukształtowanej na podstawie dodanego 
do u.o.k.k. art. 106b. Wyjaśnienie tych zagadnień ma – jak się wydaje – kluczowe 
znaczenie dla praktyki obrotu, pozwoli bowiem doprecyzować, kto konkretnie ze 
struktury organizacyjnej krajowego zakładu ubezpieczeń i w jakich sytuacjach zwią-
zanych z działalnością krajowego zakładu ubezpieczeń w relacjach z konsumentem 
powinien liczyć się z możliwością uruchomienia przez Prezesa UOKiK mechani-
zmów osobistej odpowiedzialności administracyjnej w postaci nałożenia admini-
stracyjnej kary pieniężnej do wysokości 5 mln zł. Analizę powyższych zagadnień 
wieńczą konkluzje odnośnie do konstytucyjności tej regulacji (to jest art. 106b ust. 1 
i 2 u.o.k.k.) w świetle zasad określoności i proporcjonalności sankcji.

2. Uwagi ogólne odnośnie do charakteru prawnego odpowiedzialności
i sankcji przewidzianych w art. 106b u.o.k.k.

Analizę prawną zagadnień dotyczących odpowiedzialności administracyjnej 
ad personam osób zarządzających krajowym zakładem ubezpieczeń warto rozpo-
cząć od przytoczenia in extenso brzmienia przepisu art. 106b u.o.k.k., który stanowić 
będzie podstawę dalszych badań:

„Art. 106b. 1. Prezes Urzędu może nałożyć na osobę zarządzającą karę pieniężną 
w wysokości do 2 000 000 zł, jeżeli osoba ta, w ramach sprawowania swojej funkcji 
w czasie trwania stwierdzonego naruszenia, umyślnie dopuściła przez swoje dzia-
łanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych 
w art. 23a lub art. 24.
2. W przypadku osoby zarządzającej w podmiocie, o którym mowa w ustawach, 
o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 
finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, 650, 685, 1075, 2215 i 2243), kara pieniężna, 
o której mowa w ust. 1, może być nałożona w wysokości do 5 000 000 zł.

4 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 298 ze zm. 
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3. Nałożenie na osobę zarządzającą kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 i 2, 
może nastąpić wyłącznie w decyzji nakładającej na przedsiębiorcę karę pieniężną, 
o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 3a lub 4”.
Dokonując wykładni literalnej przytoczonego przepisu, należy w pierwszej kolej-

ności wskazać, iż stanowi on podstawę prawną odpowiedzialności administracyjnej 
osoby zarządzającej krajowym zakładem ubezpieczeń (tzw. odpowiedzialności 
administracyjnej ad personam, (podkr. autorki) z tytułu deliktu administracyjnego 
w postaci umyślnego dopuszczenia przez tę osobę, przez jej działanie lub zaniechanie, 
do naruszenia przez krajowy zakład ubezpieczeń zakazów określonych w art. 23a 
u.o.k.k. – to jest zakazu stosowania przez krajowy zakład ubezpieczeń we wzorcach 
umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, 
o których mowa w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(dalej: k.c.)5, lub w art. 24 u.o.k.k. – czyli zakazu stosowania praktyk naruszają-
cych zbiorowe interesy konsumentów. Instrumentem przedmiotowej odpowiedzial-
ności administracyjnej jest administracyjna kara pieniężna w wysokości do 5 mln zł
(argumentum ex art. 106b ust. 2 u.o.k.k.).

W tym miejscu należy poczynić kilka uwag natury ogólnej odnośnie do użytych 
powyżej pojęć: „odpowiedzialność administracyjna”, „delikt administracyjny” 
i „administracyjna kara pieniężna”.

Odpowiedzialność administracyjna ma charakter swoisty i odrębny od innych 
form odpowiedzialności o charakterze karnym czy cywilnym [Michór 2004, s. 215]. 
Odpowiedzialność administracyjna ma miejsce wtedy, gdy w celu zastosowania 
względem podmiotu administrowanego dolegliwości konieczne jest dopuszczenie 
się przez niego czynu zabronionego w postaci tzw. deliktu administracyjnego. Czyn 
ten stanowi działanie lub zaniechanie, będące naruszeniem nakazów lub zakazów 
ustanowionych w aktach normatywnych powszechnie obowiązujących lub w aktach 
administracyjnych skierowanych indywidualnie do podmiotu administrowanego, 
co pociąga za sobą możliwość lub obowiązek organu administracji zastosowania 
sankcji wobec tego podmiotu [Michór 2009, s. 39].

Charakter prawny i istota kar przewidzianych w u.o.k.k. budzi rozbieżności tak 
w doktrynie, jak i orzecznictwie, a okoliczność częstych interwencji ustawodawcy na 
tym polu i ciągłego ewoluowania zakresu kompetencji sankcyjnych Prezesa UOKiK 
nie sprzyja poprawie transparentności i ujednoliceniu poglądów w tym obszarze6.

W kontekście charakteru prawnego kar określonych w u.o.k.k. należy podkreślić, 
iż już pobieżna ich analiza pozwala na sformułowanie twierdzenia, iż nie są one 
jednorodne. W doktrynie podejmowane są również próby klasyfikacji kar określo-
nych w u.o.k.k., które dzieli się przykładowo na administracyjne kary pieniężne 
(art. 106 u.o.k.k.), kary pieniężne w celu przymuszenia (art. 107 u.o.k.k.) oraz środki 
przymusu proceduralnego (art. 108 u.o.k.k.) [Sachajko 2002, s. 73]. Ze względu na 

5 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 . ze zm.
6 Z racji ograniczonego zakresu treściowego niniejszego opracowania należy w tym miejscu jedynie 
wskazać, iż przeglądu głównych kierunków i najważniejszych stanowisk w tym zakresie dokonuje 
przykładowo D. Miąsik [2009, s. 1596 i nast.]. 
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kryterium podmiotowe kary pieniężne nakładane przez Prezesa UOKiK można zaś 
podzielić na kary nakładane na przedsiębiorców (kary pieniężne ad rem) oraz kary 
nakładane na inne podmioty (kary pieniężne ad personam) [Piszcz 2014a, s. 1313].

Nie zagłębiając się w spory doktrynalne o charakter kar nakładanych na postawie 
u.o.k.k. w ogólności, należy – jak się wydaje – zająć stanowisko odnośnie do kar 
wymierzanych na podstawie art. 106b u.o.k.k., które to stanowią przedmiot analizy 
w niniejszym opracowaniu.

W odniesieniu do tej konkretnej kategorii kar należy przyjąć, iż stanowią one admi-
nistracyjną karę pieniężną ad personam, będącą rodzajem sankcji administracyjnej 
służącej ochronie konsumentów i spełniającej cele represyjny i prewencyjny7 (podkr. 
autorki). Wątpliwości bowiem nie powinno budzić, iż kara określona w art. 106b 
u.o.k.k. odpowiada w swej istocie definicji administracyjnej kary pieniężnej sformu-
łowanej w ustawie systemowej – znajdującej odpowiednie zastosowanie w postę-
powaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK – mianowicie w art. 189b ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.)8. 
W myśl tegoż przepisu przez administracyjną karę pieniężną rozumie się określoną 
w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną przez organ administracji 
publicznej, w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na 
niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, 
osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż kara pieniężna przewidziana w art. 106b 
u.o.k.k. i nakładana przez Prezesa UOKiK na osobę zarządzającą krajowym zakładem 
ubezpieczeń posiada cechę odpowiedzialności administracyjnej ad personam oraz 
stanowi egzemplifikację administracyjnej kary pieniężnej nakładanej przez organ 
administracji publicznej w trybie postępowania administracyjnego, w drodze decyzji 
administracyjnej, w związku z popełnieniem przez tę osobę deliktu administracyj-
nego, określonego jako umyślne dopuszczenie, w ramach sprawowanej funkcji, do 
naruszenia przez krajowy zakład ubezpieczeń zakazu stosowania niedozwolonych 
klauzul umownych w umowach z klientami lub zakazu stosowania przez ten zakład 
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

3. Strona podmiotowa odpowiedzialności administracyjnej z art. 106b u.o.k.k.

Odpowiedzialności administracyjnej z tytułu deliktu administracyjnego stypizo-
wanego w art. 106b u.o.k.k. podlega „osoba zarządzająca”. W słowniczku pojęć 
zawartym w art. 4 pkt 3a u.o.k.k. prawodawca zawarł definicję legalną pojęcia „osoba 
zarządzająca”. Zgodnie z brzmieniem tegoż przepisu pod pojęciem osoby zarządza-
jącej rozumie się kierującego przedsiębiorstwem, w szczególności osobę pełniącą 
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy.

Użycie przez prawodawcę sformułowania „w szczególności” wskazuje na otwar-
tość i nieostrość definicji analizowanego pojęcia. Pewne uszczegółowienie nieprecy-
7 Na temat funkcji kar pieniężnych por. [Piszcz 2014a, s. 1314]. 
8 Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. ze zm. 

Odpowiedzialność administracyjna ad personam osoby zarządzającej ...



66

Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection No. 32 (2/2019)

zyjnego ujęcia kategorii osób zarządzających zawierają Wyjaśnienia Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu łagodzenia kar9. Wyja-
śnienia… nie są co prawda aktem prawa powszechnie obowiązującego i tym samym 
nie mają charakteru prawnie wiążącego, stanowią jednak instrukcję pomocną (czy 
też akt prawa miękkiego) w praktyce obrotu i przy dokonywaniu wykładni przepisów 
prawa. W akcie tym za osoby zarządzające uznaje się przykładowo: 1) osoby wcho-
dzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy (np. członek zarządu spółki 
kapitałowej), które w praktyce kierują przedsiębiorstwem; 2) osoby pełniące funkcję 
kierowniczą, to jest takie, którym powierzono kierowanie przedsiębiorstwem, lecz 
które nie wchodzą w skład organu zarządzającego, np. dyrektor określonego pionu; 
3) inne osoby kierujące przedsiębiorstwem, czyli osoby mogące faktycznie określać 
kierunki działania przedsiębiorcy, nie pełniąc formalnie funkcji kierowniczych 
w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy ani nie zasiadając w organach zarządza-
jących przedsiębiorcy.

Również w literaturze podjęto próby dookreślenia kategorii osób, które mogą być 
objęte zakresem definicji pojęcia „osoba zarządzająca” [Król-Bogomilska 2014a, 
s. 110–115; Kulesza 2015, s. 104; Stawicki 2016]. Analiza wysiłków poczynionych 
w tym zakresie wskazuje, że autorzy podjęli się szczegółowej wykładni poszczegól-
nych kategorii osób wymienionych w definicji ustawowej, mianowicie „kierującego 
przedsiębiorstwem”, „osoby pełniącej funkcje kierownicze” oraz „osoby wcho-
dzącej w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy”. Odwoływali się przy tym 
do znaczenia pojęć „zarządzanie” i „kierowanie”, niejednokrotnie sięgając także do 
źródeł zagranicznych i terminologii zaczerpniętej z corporate law [Król-Bogomilska 
2015a, s. 117].

Podsumowując prezentowane w piśmiennictwie stanowiska i przenosząc rozwa-
żania w tym zakresie na grunt struktury organizacyjnej krajowych zakładów ubezpie-
czeń, należy stwierdzić, iż w zakresie podmiotowym stosowania przepisu art. 106b 
u.o.k.k. mieścić się będą w szczególności członkowie zarządu krajowego zakładu 
ubezpieczeń (podkr. autorki) oraz inne osoby, które podejmują strategiczne decyzje 
w ramach krajowego zakładu ubezpieczeń.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż chodzi tu wyłącznie o te osoby zarządzające 
w ramach krajowego zakładu ubezpieczeń, które są odpowiedzialne – w ramach 
podziału kompetencji w obrębie krajowego zakładu ubezpieczeń – za zapew-
nienie respektowania przez krajowy zakład ubezpieczeń zakazów z art. 23a lub 
art. 24 u.o.k.k. (podkr. autorki). Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia 
wykorzystanie przez prawodawcę w treści przepisu z art. 106b ust. 1 u.o.k.k. sfor-
mułowania „w ramach sprawowania swojej funkcji”. Mając to na uwadze, przepis 
art. 106b u.o.k.k. dotyczyć będzie, jak się wydaje, jedynie tych osób, które mają 
rzeczywisty wpływ na zarządzanie w krajowym zakładzie ubezpieczeń obszarem 
zgodności działalności krajowego zakładu ubezpieczeń z prawem konsumenckim, 
a zatem osób, w których kompetencjach mieści się podejmowanie decyzji przekła-

9 https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=9486, s. 23 [dostęp: 23.07.2019].
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dających się na naruszenie zakazów ujętych w art. 23a lub art. 24 u.o.k.k.; nie muszą 
być to przy tym członkowie zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń.

Z uwagi na bardzo pojemny zakres definicji legalnej osoby zarządzającej z art. 4 
pkt 3a u.o.k.k. instrument odpowiedzialności administracyjnej z art. 106b ust. 1–2 
u.o.k.k. może zatem znaleźć zastosowanie również wobec osób fizycznych, które 
wprawdzie nie są formalnie członkami zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń, 
ale podejmowały w nim strategiczne decyzje produktowe – jak np. dyrektor działu 
prawnego czy też dyrektor działu produktowego, w ramach którego to działu czy 
w związku z wprowadzeniem którego to produktu ubezpieczeniowego doszło do 
naruszenia zakazów powołanych w art. 23a i 24 u.o.k.k. [Kulesza 2015, s. 108].

Zaakcentowania w tym miejscu wymaga również fakt, iż definicja osoby zarzą-
dzającej ujęta w art. 4 pkt 3a u.o.k.k. określa podmiotowy zakres odpowiedzialności 
administracyjnej, dlatego też sprecyzowanie ram tegoż pojęcia powinno się odbywać 
ściśle, nie zaś rozszerzająco [Piszcz 2015, s. 52] (podkr. autorki).

Należy jeszcze raz podkreślić, że fundamentalne znaczenie dla odpowiedzialności 
ad personam z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. mają użyte przez prawodawcę odesłanie 
do definicji legalnej pojęcia „osoba zarządzająca” i wynikająca stąd konieczność 
ustalania zbioru desygnatów tego pojęcia na dzień wydania przez Prezesa UOKiK 
decyzji administracyjnej o zastosowaniu środka odpowiedzialności administracyjnej 
z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. Postępowanie w przedmiocie wymierzenia analizowanej 
sankcji może być bowiem prowadzone jedynie wobec aktualnych „osób zarządza-
jących” (podkr. autorki), tj. przykładowo członków wchodzących w skład zarządu 
krajowego zakładu ubezpieczeń w dniu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji 
administracyjnej z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. Możemy sobie natomiast wyobrazić 
sytuację, w której to w toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez 
Prezesa UOKiK pewna osoba przestaje być osobą zarządzającą (np. w efekcie 
zmiany zakresu jej kompetencji czy też w rezultacie zmiany przez tę osobę miejsca 
pracy). Będzie to skutkować koniecznością umorzenia przez Prezesa UOKiK tej 
części prowadzonego postępowania administracyjnego z uwagi na jego bezprzed-
miotowość (tj. z uwagi na utratę przez wskazaną osobę fizyczną przymiotu strony 
tego postępowania; argumentum ex art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 28 k.p.a. 
i w związku z art. 106b ust. 1–2 i art. 4 pkt 3a u.o.k.k.)10.

10 Dlatego też nie sposób się zgodzić ze stanowiskiem prezentowanym przez M. Rogalskiego [2015, 
s. 29], który na płaszczyźnie analogicznej (w odniesieniu do zakresu podmiotowego odpowiedzialności 
administracyjnej ad personam treści przepisu z art. 106a u.o.k.k.) stwierdził, iż: „zakresem regulacji 
z art. 106a u.o.k.k. są objęte również osoby, które nie pracują już dla przedsiębiorcy, a które pracowały 
dla niego w trakcie trwania naruszenia. […] Osoby, które już nie pracują u danego przedsiębiorcy, będą 
miały utrudnioną obronę, gdyż ich dostęp do dokumentów i informacji u danego przedsiębiorcy nie 
będzie już łatwy”. Jak się wydaje, osoby, które na dzień wydania decyzji przez Prezesa UOKiK nie są 
już „osobami zarządzającymi”, nie mają przymiotu strony w postępowaniu przed Prezesem UOKiK 
w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 106a u.o.k.k. Gdyby pra-
wodawca chciał zakresem odpowiedzialności administracyjnej ad personam objąć również „byłe oso-
by zarządzające”, zgodnie z zasadą określoności, powinien wskazać na to wyraźnie w przepisie. Tak 
przykładowo uczynił wprost w art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
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Puentując rozważania dotyczące zakresu podmiotowego odpowiedzialności admi-
nistracyjnej ad personam ukształtowanej w art. 106b u.o.k.k., należy wskazać, iż 
warunkiem koniecznym do orzeczenia przez Prezesa UOKiK o tej odpowiedzial-
ności względem osoby zarządzającej w ramach krajowego zakładu ubezpieczeń 
jest to, by dana osoba fizyczna na dzień wydania przez Prezesa UOKiK decyzji 
z art. 106 ust. 1–2 u.o.k.k. mieściła się bezpośrednio i wprost w zbiorze desygnatów 
pojęcia „osoba zarządzająca” w rozumieniu przepisu z art. 4 pkt 3a u.o.k.k. oraz 
by osoba ta w ramach swoich funkcji była odpowiedzialna za respektowanie przez 
krajowy zakład ubezpieczeń zakazów określonych w art. 23a lub art. 24 u.o.k.k. 
Niespełnienie któregokolwiek z wyżej powołanych warunków będzie skutkowało 
brakiem przymiotu strony danej osoby fizycznej w postępowaniu administracyjnym, 
o którym jest mowa w art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k., a w konsekwencji koniecznością 
umorzenia przez Prezesa UOKiK przedmiotowego postępowania w części doty-
czącej tej osoby.

4. Przesłanki odpowiedzialności administracyjnej
ad personam z art. 106b u.o.k.k.

Pierwszą i podstawową przesłanką pociągnięcia osoby zarządzającej krajowym 
zakładem ubezpieczeń na podstawie art. 106b u.o.k.k. do odpowiedzialności admi-
nistracyjnoprawnej jest stwierdzenie naruszenia zakazu stosowania niedozwolonych 
klauzul umownych lub zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów przez ten krajowy zakład ubezpieczeń. Odpowiedzialność osoby zarzą-
dzającej ma bowiem niejako charakter wtórny, prospektywny w stosunku do odpo-
wiedzialności przedsiębiorcy, to jest krajowego zakładu ubezpieczeń. Natomiast 
postępowanie w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na osobę 
zarządzającą prowadzone może być wyłącznie w ramach postępowania w sprawie 
wymierzenia krajowemu zakładowi ubezpieczeń kary pieniężnej w związku 
z uznaniem postanowień wzorca umowy stosowanej przez ten zakład ubezpieczeń 
za niedozwolone lub w związku z uchybieniem przez krajowy zakład ubezpieczeń 
zakazowi praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (argumentum ex 
art. 106b ust. 3 u.o.k.k.)11.

W doktrynie prawa administracyjnego jako zasadę w odniesieniu do charakteru 
odpowiedzialności administracyjnej przyjmuje się tzw. odpowiedzialność obiek-
tywną, która w uproszczeniu oznacza, że do wymierzenia kary pieniężnej podmio-

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.), który przyznaje Komisji Nadzoru 
Finansowego kompetencję do nałożenia kary pieniężnej w przypadku naruszenia wskazanych tam obo-
wiązków „na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej”. 
11 Odpowiedzialność administracyjna ad personam, o której mowa w art. 106b u.o.k.k., będzie mogła 
znaleźć zastosowanie wyłącznie do postępowań dotyczących naruszenia przez krajowy zakład ubez-
pieczeń zakazów z art. 23a lub 24 u.o.k.k., które zostaną wszczęte po dniu 15 grudnia 2018 r., to jest 
od dnia wejście w życie przepisu art. 106b u.o.k.k., zgodnie z zasadą nullum crimen sine lege praevia, 
stanowiącą element szerszej zasady lex retro non agit (por. wyrok TK z dnia 3 października 2001 r., 
K 27/01, Legalis). 
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towi, który dopuścił się deliktu administracyjnego, nie jest wymagane przypisanie 
winy [Danecka 2018, s. 45]. Przeciwnie bowiem niż w prawie karnym w obszarze 
odpowiedzialności administracyjnej podmiot odpowiada tylko za skutek swojego 
działania, bez względu na istnienie winy lub jej brak, zaś przesłanką zastosowania 
tego rodzaju odpowiedzialności jest obiektywnie ujęte bezprawie administracyjne 
[Stelmasiak, Popik-Muzyka 2002, s. 13]. Tymczasem nałożenie administracyjnej 
kary pieniężnej na osobę zarządzającą krajowym zakładem ubezpieczeń na podstawie 
art. 106b u.o.k.k. wymaga udowodnienia, że osoba ta z winy umyślnej dopuściła, 
poprzez swoje działanie lub zaniechanie, do naruszenia przez przedsiębiorcę 
zakazów określonych w art. 23a lub art. 24 u.o.k.k. Mamy tu zatem do czynienia 
z odejściem od tradycyjnego pojmowania odpowiedzialności administracyjnej i jej 
indywidualizacją ze względu na uzależnienie ukarania od stwierdzenia umyślnego 
zawinienia osoby zarządzającej krajowym zakładem ubezpieczeń. Umyślność (wina 
umyślna) stanowić będzie zatem drugą przesłankę odpowiedzialności administra-
cyjnej ad personam, ukształtowanej na mocy przepisu art. 106b u.o.k.k.

Jak się wydaje, użycie przez prawodawcę w treści przepisu z art. 106b ust. 1 u.o.k.k. 
słowa „umyślnie” powinno być interpretowane – w związku z brakiem uregulowań 
szczególnych w tym zakresie – jako referencja do siatki pojęciowej prawa karnego12 
(tzw. dyrektywa języka prawnego). W konsekwencji należy wskazać, że zgodnie 
z postanowieniami art. 9 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny13: 
„Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popeł-
nienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to 
się godzi”.

Mając powyższe na uwadze, należy przyjąć, iż delikt administracyjny z art. 106b 
ust. 1–2 u.o.k.k. może mieć w ogólności miejsce w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, 
gdy osoba fizyczna, o której jest mowa w art. 106b ust. 1 u.o.k.k., przez swoje zacho-
wanie zamierza i chce naruszyć zakaz z art. 23a lub z art. 24 u.o.k.k. (zamiar bezpo-
średni); po drugie, gdy osoba ta przewiduje, że jej zachowanie może prowadzić do 
naruszenia zakazu z art. 23a lub art. 24 u.o.k.k., i pomimo tej świadomości godzi 
się na to naruszenie (zamiar ewentualny)14. Ciężar dowodu jednej z powyższych 
okoliczności spoczywa na Prezesie UOKiK. W tym miejscu nadmienić należy, iż 
do ukarania osoby zarządzającej krajowym zakładem ubezpieczeń za delikt stypizo-
wany w art. 106b u.o.k.k. nie będzie wystarczające wykazanie przez Prezesa UOKiK 

12 Wniosek taki potwierdza również praktyka decyzyjna Prezesa UOKiK, który odnośnie do kwestii 
umyślności posługuje się definicją zaczerpniętą z kodeksu karnego; szerzej [Jaroszewska 2010, s. 10]. 
13 Tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.
14 W literaturze wyrażono również pogląd, iż w obszarze u.o.k.k. szerokie definiowanie pojęcia umyśl-
ności nie ma wystarczającego uzasadnienia i rodzić może wiele problemów [Król-Bogomilska 2015b, 
s. 10]. Jako racjonalną alternatywę autorka proponuje wąską interpretację pojęcia umyślności – w zna-
czeniu „rozmyślnego” zachowania, z wykluczeniem tzw. zamiaru ewentualnego. W takim przypadku 
trzeba będzie wykazać osobie zarządzającej, że wiedziała o działaniach naruszających zakazy niedo-
zwolonych praktyk względem konsumentów i chciała, by do takiego naruszenia doszło. Stanowisko to, 
choć bardzo interesujące, jak się wydaje, nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce decyzyjnej Prezesa 
UOKiK, który posługuje się definicją umyślności zaczerpnięta z kodeksu karnego. 
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jedynie zachowania niedbałego lub lekkomyślnego, które to implikuje nieumyślność 
po stronie tej osoby.

Kolejną przesłankę odpowiedzialności osoby zarządzającej krajowym zakładem 
ubezpieczeń z art. 106b u.o.k.k. stanowić będzie „dopuszczenie przez jej działanie lub 
zaniechanie” do naruszenia przez krajowy zakład ubezpieczeń wskazanego zakazu. 
W praktyce zachowanie to polegało będzie na niewykonaniu lub nienależytym wyko-
naniu obowiązków przez osobę zarządzającą, w tym obowiązków w zakresie kontroli 
zarządczej, powinności w zakresie organizacji pracy, kierowania przedsiębiorstwem 
czy podejmowania strategicznych decyzji biznesowych w obszarze prawa konsumenc-
kiego, związanego z tworzeniem umów zawieranych przez krajowy zakład ubezpie-
czeń z konsumentami i formułowaniem prawidłowych postanowień umownych czy 
stosowaniem praktyk odnoszących się do zbiorowych interesów konsumentów.

Dokonując przełożenia powołanych wyżej konstrukcji na grunt analizowanego 
stanu prawnego i faktycznego, należy stwierdzić, iż z deliktem administracyjnym 
z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. będziemy mogli mieć do czynienia w jednej z dwóch 
hipotetycznych sytuacji. Pierwsza z nich będzie miała miejsce, gdy osoba zarządza-
jąca w krajowym zakładzie ubezpieczeń obszarem zgodności z zakazami z art. 23a 
i 24 u.o.k.k. celowo swoim zachowaniem doprowadzi do naruszenia jednego albo obu 
tych zakazów (np. intencjonalnie wprowadzi do postanowień umów ubezpieczenia 
tzw. klauzulę abuzywną). Druga sytuacja będzie miała miejsce, gdy osoba zarządza-
jąca w krajowym zakładzie ubezpieczeń obszarem zgodności z zakazami z art. 23a 
i 24 u.o.k.k. nie zachowa w swojej działalności należytej staranności przy ocenie 
spełnienia przez ten zakład ubezpieczeń warunku zgodności z zakazami z art. 23a 
i 24 u.o.k.k. i w konsekwencji doprowadzi do naruszenia tych zakazów (np. na skutek 
braku dogłębnej analizy postanowień umów ubezpieczenia). W pierwszej modelowej 
sytuacji będziemy mieli do czynienia z działaniem, w drugiej zaś z zaniechaniem, 
na które to możliwości prawodawca wskazał expressis verbis w treści przepisu 
z art. 106b ust. 1 u.o.k.k. poprzez wykorzystanie w treści tego przepisu sformuło-
wania „przez swoje działanie lub zaniechanie”. W sytuacji dopuszczenia przez osobę 
zarządzającą krajowym zakładem ubezpieczeń do naruszenia omawianych zakazów 
w postaci zaniechania ustalenia będzie wymagała zatem kwestia, czy na danej osobie 
spoczywał obowiązek zapobiegnięcia naruszeniu wspomnianych zakazów przez 
krajowy zakład ubezpieczeń [Król-Bogomilska 2015b, s. 9]. W tym przypadku mamy 
do czynienia z odpowiedzialnością za brak kontroli czy też nadzoru.

Wskazać należy, iż zakres przesłanki dopuszczenia przez osobę zarządzającą do 
naruszenia wymienionego zakazu bądź zakazów ograniczony został przez prawodawcę 
wyrażeniami kierunkowymi odnoszącymi się do działań lub zaniechań poczynionych 
„w ramach swojej funkcji” oraz „w czasie trwania stwierdzonego naruszenia”. Mając 
na uwadze zwłaszcza to drugie sformułowanie, należy – jak się wydaje – stwier-
dzić, iż do odpowiedzialności administracyjnej na podstawie analizowanego przepisu 
pociągnięte mogą być również osoby zarządzające krajowym zakładem ubezpieczeń, 
które zaczęły pełnić swoje funkcje, gdy działanie naruszające przepisy art. 23a lub 
24 u.o.k.k. już trwało, a one mu nie przeszkodziły [Piszcz 2013, s. 27].
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5. Problem niekonstytucyjności przepisu art. 106b u.o.k.k.

Na tle zaprezentowanej powyżej analizy nowych kompetencji sankcyjnych Prezesa 
UOKiK wyłania się w sposób widoczny zasadniczy problem natury konstytucyjnej. 
Mianowicie czy można w ogólności mówić o zgodności przepisu z art. 106b ust. 
1–2 u.o.k.k. z Konstytucją RP, a konkretnie z postanowieniami normy z art. 42 ust. 1 
Konstytucji RP i z zawartym tam wymogiem, by zakaz obwarowany sankcją był 
sformułowany w sposób ścisły (nullum delictum sine lege certa)?

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznic-
twem Trybunału Konstytucyjnego konstytucyjne gwarancje dotyczące odpowiedzial-
ności karnej odnoszą się do wszystkich przepisów o charakterze represyjnym, a zatem 
również do przepisów stanowiących podstawę prawną zastosowania sankcji admini-
stracyjnej ad personam15. Odpowiedzialnością karną na gruncie przepisu z art. 42 
ust. 1 Konstytucji RP jest każda postać odpowiedzialności represyjnej, a zatem również 
odpowiedzialność administracyjna ad personam z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k.16

Jak się wydaje, wątpliwości dotyczące niekonstytucyjności przepisu art. 106b 
ust. 1–2 u.o.k.k. znajdują uzasadnienie w szczególności w świetle niedookreśloności 
sankcji w nim ujętej – tak pod względem jej zakresu podmiotowego, jak i przedmio-
towego (podkr. autorki).

W odniesieniu do zakresu podmiotowego omawianej sankcji należy wskazać, iż 
odpowiedzialności administracyjnej podlega „osoba zarządzająca” zdefiniowana 
w sposób otwarty, poprzez zastosowanie sformułowania „w szczególności”. Nie 
jest zatem jasno i precyzyjnie określony krąg podmiotów podlegających tej odpo-
wiedzialności. Wydaje się, że można do niego zaliczyć także osoby, które de facto 
wykonują czynności polegające na kierowaniu przedsiębiorstwem, jednakże nie 
zostało im to formalnie powierzone. Taki sposób określenia adresata sankcji należy 
uznać za poważne naruszenie zasady określoności podstaw nakładania sankcji [Król-
Bogomilska 2015b, s. 9].

W odniesieniu do zakresu przedmiotowego zaś należy stwierdzić, iż w przypadku 
przepisu z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k., który to przepis stanowi podstawę prawną 
odpowiedzialności administracyjnej osoby zarządzającej, delikt administracyjny 
został sformułowany w sposób blankietowy – jako naruszenie zakazów z art. 23a lub 
24 u.o.k.k., a nie jako konkretne, precyzyjnie oznaczone działanie. Również takie 
rozwiązanie może być kwestionowane odnośnie do jego zgodności z wymogami 
wynikającymi z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP17.

Mając na uwadze otwarty katalog zachowań, zawarty w art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. 
– czyli w istocie odesłanie do stale ewoluującego tzw. rejestru klauzul niedozwolo-
nych czy też otwartego katalogu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
15 Por. orzeczenie TK z dnia 1 marca 1994 r. (U 7/93, Legalis); wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
(P 40/12, Legalis); wyrok TK z dnia 2 września 2008 r. (K 17/13, Legalis).
16 Por. wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r. (K 18/03, Legalis).
17 Na niezasadność przyznawania Prezesowi UOKiK kompetencji do stosowania szerokich sankcji 
w obliczu dużej niedookreśloności art. 3851 § 1 k.c. zwracali uwagę jeszcze przed ostatnią nowelizacją 
u.o.k.k. C. Banasiński i M. Bychowska [2015, s. 63]. 
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mentów, których dopuszczenie się może w konsekwencji prowadzić do pociągnięcia 
do odpowiedzialności określonej w tym przepisie – powstaje wątpliwość co do 
zgodności takiej złożonej regulacji prawnej z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP (podkr. 
autorki).

W powyższym kontekście należy przypomnieć, że w nauce prawa podkreśla się, 
że zakaz albo nakaz obwarowany sankcją karną musi być sformułowany ściśle 
(zasada nullum delictum sine lege certa) [Warylewski 2003, s. 326; Banaszak 2012, 
s. 275]. Brak precyzji ustawodawcy stwarza bowiem szerokie pole do dowolności 
działania organów stosujących prawo (w przypadku przepisu z art. 106b ust. 1–2 
u.o.k.k. będzie to Prezes UOKiK), a to istotnie zwiększa ryzyko bezpodstawnego 
stosowania sankcji.

Z powołanym wyżej stanowiskiem doktryny koresponduje pogląd Trybunału 
Konstytucyjnego, zgodnie z którym należy wykluczyć niedoprecyzowanie jakiego-
kolwiek elementu normy karnej, które pozwalałoby na dowolność jej stosowania 
przez właściwe organy władzy publicznej czy na zawłaszczanie przez te organy 
pewnych sfer życia i penalizowanie zachowań, jakie nie zostały expressis verbis 
określone jako zabronione w przepisie prawa18.

Podobnie Trybunał Konstytucyjny wskazał, że Konstytucja RP w art. 42 ust. 1 
stanowi o „czynie zabronionym”. Chodzi zatem o konkretne (skonkretyzowane) 
zachowanie, jakie można przypisać pewnej jednostce. Jakkolwiek zachowanie to 
może polegać na różnych aktach (działaniu, zaniechaniu), nie budzi wątpliwości, 
iż na gruncie wspomnianego przepisu konieczne jest precyzyjne jego wskazanie 
(dookreślenie). W konsekwencji jakiekolwiek wskazanie ogólnikowe, umożliwia-
jące daleko idącą swobodę interpretacji co do zakresu znamion czynu zabronionego 
czy pewnego typu kategorii zachowań, nie może być traktowane jako spełniające 
wymóg określoności na gruncie art. 42 ust. 1 Konstytucji19.

W przypadku sankcji administracyjnej ad personam z art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. 
będziemy mieli natomiast do czynienia z sytuacją, w której „dookreślenie” czynu 
zabronionego będzie w istocie wynikiem działalności Prezesa UOKiK, np. treści 
prowadzonego przez ten organ administracji publicznej tzw. rejestru klauzul niedo-
zwolonych. Czyn nie został zatem zindywidualizowany w treści ustawy, tylko będzie 
wynikał z pragmatyki i doświadczeń Prezesa UOKiK. W tym ostatnim kontekście 
wypada raz jeszcze przypomnieć to, że czyn zabroniony pod groźbą kary musi być 
ustanowiony w akcie prawnym rangi ustawy – oznacza to, że zarówno określenie 
danego zachowania jako karalnego, jak i rozszerzenie kręgu zachowań karalnych 
musi nastąpić w ustawie [Sroka 2016, s. 1029].

Co więcej, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego 
również z zasady państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) wynika nakaz prze-
strzegania przez ustawodawcę zasad prawidłowej legislacji, który jest funkcjo-
nalnie związany z zasadami pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego oraz 
ochroną zaufania do państwa i prawa (podkr. autorki). Jednym z przejawów naru-
18 Por. wyrok TK z dnia 5 maja 2004 r. (P 2/03, OTK-A 2004, nr 5, poz. 39).
19 Por. wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r. (SK 22/02, OTK ZU 2003, nr 9/A, poz. 97).
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szenia wymagań konstytucyjnych dotyczących prawidłowej legislacji jest niejasne 
i nieprecyzyjne sformułowanie przepisu prawnego, które może rodzić niepewność 
jego adresatów co do ich praw i obowiązków, a organom stosującym prawo stwarzać 
możliwość dowolnego działania, a więc także nieść ryzyko bezpodstawnego stoso-
wania sankcji20.

Podsumowując, w świetle zasady nullum crimen sine lege certa zagrożone karą 
mogą być czyny precyzyjnie określone w ustawie, a art. 23a i 24 i u.o.k.k. nie speł-
niają tego kryterium21.

Na zakończenie tego wątku należy również wskazać, iż zawieszenie górnej granicy 
wysokości administracyjnej kary pieniężnej, która może zostać nałożona na podstawie 
normy z art. 106b u.o.k.k., na poziomie 5 mln zł może być również postrzegane jako 
niezgodne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) 
[Piszcz 2014b, s. 1343] (podkr. autorki). Porównując bowiem górną granicę dopusz-
czalnej na mocy art. 106b ust. 1–2 u.o.k.k. administracyjnej kary pieniężnej z maksy-
malną wysokością kary grzywny za przestępstwo, która może zostać orzeczona na 
postawie kodeksu karnego22 (art. 33 k.k.), łatwo skalkulować, iż administracyjna kara 
pieniężna zawieszona została na poziomie niemal pięciokrotnie wyższym [Piszcz 
2013, s. 29]. Jest to również kwota stanowiąca ponad stuczterdziestokrotność prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego w 2018 r. na stanowiskach 
dyrektorskich, w tym przez członków zarządu, w sektorze finansów [Hays Poland 
2018]23.

W tym kontekście należy przypomnieć poglądy utrwalone w orzecznictwie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego24, odwołującym się do dorobku Trybunału 

20 Por. wyrok TK z dnia 6 października 2015 r. (SK 54/13, Legalis). W literaturze podnosi się (co praw-
da głównie na gruncie naruszenia prawa konkurencji), że gdy chodzi o kary, przestrzeganie fundamen-
talnej zasady ich stosowania jedynie wówczas, gdy było możliwe przewidywanie takich konsekwen-
cji przez podmiot karany – wymaga powstrzymania się przez organ antymonopolowy od stosowania 
kar pieniężnych w przypadkach, w których nie istnieją wcześniej wykształcone reguły interpretacyjne 
wskazujące na bezprawny charakter danego działania. W tym kontekście zwraca się uwagę na wy-
kształconą praktykę decyzyjną Komisji Europejskiej, która powstrzymuje się od nakładania grzywien 
z tytułu naruszeń, których charakter nie daje przedsiębiorcom pełnej możliwości przewidywania kon-
sekwencji działań. Poglądy te pozostają jednak aktualne również na płaszczyźnie karania za naruszenie 
prawa konsumenckiego. Zagwarantowanie pewności prawa i przewidywalności zastosowania sankcji, 
a także ogólnej zasady zaufania do organów władzy publicznej i ochrony uzasadnionych oczekiwań co 
do sposobu rozstrzygnięcia (podkr. autorki) powoduje, że stosowanie kar pieniężnych powinno mieć 
miejsce jedynie w przypadkach wykształconych w praktyce reguł stosowania przepisów dotyczących 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz postanowień wzorców umownych, nie może zaś 
mieć miejsca w przypadku zmiany dotychczasowego stanowiska Prezesa UOKiK odnośnie do prawi-
dłowości określonego wzorca umownego czy praktyki [Król-Bogomilska 2014b, s. 1321–1322 i 1327; 
Kohutek 2017, s. 113–114; Materna 2018, s. 95–96, 104].
21 Por. także podobne uwagi krytyczne na tle odpowiedzialności administracyjnej ad personam osób 
zarządzających z art. 106a u.o.k.k. zebrane z różnych źródeł przez Sz. Sypa [2012, s. 12 i nast.]. 
22 Zgodnie z tym przepisem najwyższa kwota grzywny może wynosić 540 stawek dziennych, zaś staw-
ka dzienna nie może przekraczać 2000 zł (zatem maksymalna grzywna może wynosić 1 080 000 zł). 
23 Raport opracowany na podstawie danych uzyskanych w ramach procesów rekrutacyjnych przepro-
wadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
24 Por. np. uchwała NSA (7) z dnia 13 października 2011 r. (II GPS 1/11, Legalis). 
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Konstytucyjnego25, dotyczące istoty kary administracyjnej, a nasuwające się na tle 
konstytucyjnej zasady sprawiedliwości i ściśle z nią związanej zasady proporcjonal-
ności. Mianowicie z zasady proporcjonalności wypływają trzy powiązane ze sobą 
obowiązki prawodawcy: po pierwsze, przyjmowanie danej regulacji tylko wówczas, 
gdy jest niezbędna w celu ochrony interesu publicznego, z którym jest związana; 
po drugie, nakaz kształtowania danej regulacji w sposób zapewniający osiągnięcie 
zamierzonych skutków (celów) oraz po trzecie – co jest szczególnie istotne dla 
niniejszej sprawy – warunek zachowania proporcji między efektami wprowadzonej 
regulacji a ciężarami, względnie niedogodnościami wynikającymi z niej dla obywa-
teli. Tak więc omawiana zasada kładzie szczególny nacisk na adekwatność celu 
i środka użytego do jego osiągnięcia. Niewątpliwie zasada proporcjonalności musi 
być uwzględniana przede wszystkim przy ingerencji prawodawcy w sferę praw 
i wolności jednostki, ale przestrzeganie tej zasady z istoty rzeczy jest powinnością 
także organów stosujących prawo, gdyż to właśnie one kształtują w sposób osta-
teczny pozycję prawną konkretnego podmiotu i tym samym nadają interpretowanym 
normom prawnym określoną wartość społeczną.

Trybunał Konstytucyjny sformułował w swoim orzecznictwie również standard 
oceny proporcjonalności sankcji o charakterze administracyjnym. Trybunał interwe-
niuje w tych wypadkach, w których ustawodawca przekracza zakres przyznanej mu 
swobody regulacyjnej w sposób na tyle drastyczny, że ewidentne stało się naruszenie 
generalnych zasad konstytucyjnych, takich jak zasada demokratycznego państwa 
prawnego czy zasada zaufania obywatela do państwa26, a także wówczas gdy dzia-
łanie ustawodawcy stanowi przejaw nierzetelnego intensywnego postępowania 
naruszającego generalne zasady konstytucyjne państwa prawa27, w szczególności 
zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa28. Dotyczy 
to również innych, bardziej szczegółowych zasad wyprowadzonych z treści art. 2 
Konstytucji RP, m.in. zasady proporcjonalności sankcji29. Za niezgodny z art. 2 
Konstytucji RP może być uznany przepis regulujący przesłanki i wymiar sankcji 
administracyjnej, jeśli stanowi ona dolegliwość nieproporcjonalną ze względu na cel 
jej wprowadzenia30. Ustawodawca nie może stosować sankcji jawnie nieadekwat-
nych lub nieracjonalnych albo niewspółmiernie dolegliwych31.

Problemem z zakresu odpowiedniej proporcjonalności może być także dublowanie 
czy multiplikacja sankcji (podkr. autorki). Wówczas owa nadmierna represyjność 
jest oceniona jako nieproporcjonalnie uciążliwa, co może mieć swe źródło w nagro-
madzeniu różnych negatywnych następstw jednej sytuacji: nie tylko sankcji penal-

25 Por. np. orzeczenie TK z dnia 31 stycznia 1996 r. (K 9/95, OTK ZU nr 1/1996, s. 39).
26 Por. wyrok TK z dnia 8 kwietnia 1998 r. (K 10/97, OTK ZU nr 3/1998, poz. 29).
27 Por. wyrok TK z dnia 13 marca 2007 r. (K 8/07, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 26).
28 Por. szerokie omówienie tej zasady w wyroku TK z dnia 29 maja 2007 r. (P 8/06, OTK ZU nr 6/A/2007, 
poz. 51).
29 Por. wyrok TK z dnia 9 lipca 2012 r. (P 8/10, OTK ZU nr 7/A/2012, poz. 75).
30 Por. wyrok TK z dnia 14 października 2009 r. (Kp 4/09, OTK ZU nr 9/A/2009, poz. 134).
31 Por. wyrok TK z dnia 30 listopada 2004 r. (SK 31/04, OTK ZU nr 10/A/2004, poz. 110).
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nych, lecz także kar administracyjnych i ich wymiaru32. Podwójne lub wielokrotne 
karanie tej samej osoby za ten sam czyn stanowi naruszenie zasady proporcjonalnej 
reakcji państwa na naruszenie obowiązku prawnego. Zasada ne bis in idem, zawie-
rająca zakaz podwójnego karania tej samej osoby za ten sam czyn, ma zastosowanie 
nie tylko w odniesieniu do wymierzania kar za przestępstwo, lecz także w związku 
ze stosowaniem innych środków represyjnych, w tym sankcji administracyjnych33. 
W tym kontekście należy podkreślić, iż popełnienie przez osobę zarządzającą 
krajowym zakładem ubezpieczeń deliktu stypizowanego w art. 106b u.o.k.k. może 
uruchomić nie tylko jej odpowiedzialność administracyjną, lecz również rodzić 
daleko idące konsekwencje w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i cywilnej34, 
również także stanowić punkt wyjścia do pociągnięcia tej osoby do odpowiedzial-
ności prawnokarnej35.

Jedynie na marginesie zgłosić należy także uwagi odnośnie do przyjętego sposobu 
ustalania sankcji przez Prezesa UOKiK. Mianowicie w art. 106b u.o.k.k. prawo-
dawca wyznaczył jedynie górną granicę administracyjnej kary pieniężnej, zaś 
jej konkretny wymiar pozostawił każdorazowo do oceny organu w zakresie jego 
władzy dyskrecjonalnej. Rozpiętość nakładanych kar pieniężnych może być zatem 
w praktyce znaczna, stwarzając ryzyko dowolności, co z kolei pozostaje w sprzecz-
32 Por. wyrok TK z dnia 14 października 2009 r. (Kp 4/09, OTK ZU nr 9/A/2009, poz. 134).
33 Por. wyroki TK z dnia 18 listopada 2010 r. (P 29/09, OTK ZU nr 9/A/2010, poz. 104), z dnia 4 wrze-
śnia 2007 r. (P 43/06, OTK ZU nr 8/A/2007, poz. 95) i z dnia 8 października 2002 r. (K 36/00, OTK ZU 
nr 5/A/2002, poz. 63).
34 W praktyce członek zarządu poniesie odpowiedzialność cywilnoprawną za każde działanie powo-
dujące uszczerbek dla spółki (krajowego zakładu ubezpieczeń), które zostanie podjęte z naruszeniem 
wymaganego od niego poziomu staranności [Oplustil 2010, 736–737; Opalski, Oplustil 2013, s. 13]. 
Z samej bowiem okoliczności bycia członkiem zarządu spółki kapitałowej wynika obowiązek repre-
zentowania interesów i działania w interesie tej spółki. Członkowie zarządu połączeni są z akcjonariu-
szami tej spółki i spółką stosunkiem zaufania o szczególnym charakterze, z którego wynika obowiązek 
zachowania należytej staranności (duty of care). Koniecznym elementem powołanej staranności jest 
spoczywający na członkach zarządu spółki kapitałowej obowiązek odnośnie do unikania podejmowa-
nia działań, które mogłyby prowadzić do powstania szkody w dobrach prawem chronionych spółki 
(krajowego zakładu ubezpieczeń). Należy wskazać, że członkowie zarządu krajowego zakładu ubez-
pieczeń powinni unikać podejmowania zachowań, które mogą być kwestionowane (z uwagi przykła-
dowo na wskazane wyżej naruszenia zakazów z art. 23a i 24 u.o.k.k.) co do ich zgodności z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. Przypomnieć zaś należy, że jeżeli w związku z niewłaściwym 
postępowaniem członka zarządu, polegającym na naruszeniu ustawy bądź postanowień statutu, spółce 
akcyjnej zostanie wyrządzona szkoda, możliwe będzie wytoczenie przez tę spółkę powództwa prze-
ciwko takiemu funkcjonariuszowi. Odpowiedzialność zarządców opiera się na zasadzie winy. Reguły 
odpowiedzialności członków zarządu mają przy tym zbliżony charakter do odpowiedzialności ex con-
tractu przewidzianej w art. 471 k.c. – por. wyrok SN z dnia 24 września 2008 r. (II CSK 118/08, OSNC 
2009 nr 9, poz. 131).
35 Naruszenie przez członka zarządu obowiązku zachowania należytej staranności może być ujmowane 
jako jedna z rodzajowych odmian przestępstwa nadużycia zaufania z art. 296 k.k. Przestępstwo to 
sprowadza się w szczególności do niedopełnienia obowiązków przez osobę, która jest obowiązana na 
podstawie przepisów ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami ma-
jątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu i w związku z wykonywaniem powierzone-
go jej zarządu majątkiem lub działalnością gospodarczą wyrządza temu podmiotowi szkodę majątkową 
(w znacznych lub wielkich rozmiarach) lub która bezpośrednio naraża ten podmiot na powstanie po 
jego stronie szkody majątkowej.
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ności z zasadami sprawiedliwości, proporcjonalności (adekwatności) i równego 
traktowania [Modzelewska de Raad 2015, s. 99].

Wreszcie decyzja Prezesa UOKiK w przedmiocie nałożenia na osobę zarządzającą 
krajowym zakładem ubezpieczeń administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 
106b u.o.k.k. musi realizować postanowienia wynikające z konstytucyjnoprawnych 
zasad proporcjonalności i subsydiarności. W świetle postanowień tej ostatniej zasto-
sowanie sankcji musi być uzasadnione przez Prezesa UOKiK nie tylko naruszeniem 
przepisów prawa administracyjnego, ale także koniecznością efektywnego i najmniej 
uciążliwego dla otoczenia urzeczywistnienia celów stawianych temu organowi, przy 
uwzględnieniu interesu społecznego i rozważeniu słusznego interesu strony (art. 7 
k.p.a.)36. Oznacza to, że sankcje te powinny być wykorzystywane wyłącznie w tych 
sytuacjach i tych obszarach, gdzie łagodniejsze środki oddziaływania okażą się być 
nieskuteczne i nieefektywne. Powyższe implikuje, że sankcja administracyjna z art. 
106b ust. 1–2 u.o.k.k. powinna być stosowana wyłącznie subsydiarnie – tj. w sytu-
acjach, gdy zastosowanie podstawowej sankcji administracyjnej wobec krajowego 
zakładu ubezpieczeń z art. 106 u.o.k.k. okaże się być niewystarczające do osią-
gnięcia rezultatów określonych w u.o.k.k. (pokr. autora), mianowicie respektowania 
zakazów z art. 23a i z art. 24 u.o.k.k.

6. Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonana ustawą 
z dnia 9 listopada 2018 r. wyposażyła Prezesa UOKiK w nowy instrument odpowie-
dzialności administracyjnej ad personam, mianowicie w kompetencję do nakładania 
administracyjnych kar pieniężnych na osoby fizyczne, to jest „osoby zarządzające” 
przedsiębiorstwem, w tym także krajowym zakładem ubezpieczeń, w przypadku 
popełnienia przez nie deliktu administracyjnego w postaci dopuszczenia swoim dzia-
łaniem lub zaniechaniem do naruszenia przez krajowy zakład ubezpieczeń przepisów 
prawa konsumenckiego w zakresie stosowania klauzul abuzywnych w umowach 
z konsumentami czy też praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Choć w uzasadnieniu do projektu wspomnianej nowelizacji37 brak jest wskazania 
intencji przyświecającej wprowadzeniu przedmiotowej regulacji, należy domnie-
mywać, że instrument ten ma zwiększyć stopień efektywności egzekwowania 
zakazów wynikających z prawa konsumenckiego oraz podwyższyć (w stosunku 
do kar nakładanych na przedsiębiorców) poziom prewencji przed naruszeniami 
zakazów określonych w art. 23a i 24 u.o.k.k. [Syp 2012, s. 15–16]. Jak się jednak 
wydaje, przeprowadzona w niniejszym opracowaniu szczegółowa analiza postano-
wień art. 106b u.o.k.k. prowadzi do konkluzji, iż stosowanie tej regulacji w praktyce 
36 Por. szerzej: wyroki NSA z dnia 6 października 2009 r. (II GSK 53/09; http://orzeczenia.nsa.gov.
pl/doc/65EF64AF51) i z dnia 17 lutego 2010 r. (II GSK 401/09; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/
E84EFDDF08).
37 Uzasadnienie. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnie-
niem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, druk Sejmu VIII kadencji, nr 2812;
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2812.
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obrotu może rodzić liczne problemy interpretacyjne ze względu na wysoki stopień 
niedookreśloności zakresu podmiotowego i przedmiotowego administracyjnej kary 
pieniężnej wprowadzonej tym przepisem. To z kolei może się przełożyć na częstotli-
wość kwestionowania przez osoby ukarane prawidłowości decyzji Prezesa UOKiK 
w przedmiocie nakładania tych sankcji i konieczność zintensyfikowanej ich kontroli 
sądowej. W rezultacie może to przynieść efekt odwrotny do zakładanego.
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The administrative liability of the person managing
the domestic insurance entity in the light

of the latest amendments to the act on competition
and consumer protection

Abstract. This paper focuses on the analysis of the provision of Art. 106b of the Act 
of February 16, 2007, on Competition and Consumer Protection, which entered into force 
on December 15, 2018, pursuant to the provisions of Art. 11 point 1 of the Act of 9 November 
2018 on amending certain acts in connection with the strengthening of supervision over 
the financial market and protection of investors on this market. The article discusses the issues 
related to the general nature of the administrative liability, as well as a detailed analysis 
of the subjective and objective scope and administrative liability premises of the person 
managing the domestic insurance entity, based on the new Art. 106b. The above analysis 
ends with the conclusions regarding the constitutionality of this new regulation. 

Keywords: administrative liability, managing person, consumer protection, domestic 
insurance entity.
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