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Motyw (3) 

„celem [dyrektywy] jest zapewnienie 

krajowym organom ochrony konkurencji: 

 gwarancji niezależności,  

 zasobów, oraz 

 uprawnień w zakresie stosowania prawa i 

nakładania kar niezbędnych do 

skutecznego stosowania art. 101 i 102 

TFUE” 













Art. 33b o.d.a.r. 

1. Prezes Rady Ministrów wykonując politykę Rady 

Ministrów wydaje kierownikom urzędów,[…], wiążące 

wytyczne i polecenia 

2. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, nie 

mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy 

załatwianej w drodze decyzji administracyjnej. 

Art. 33a o.d.a.r 

1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad 

działalnością administracji rządowej nieobjętą zakresem 

działów administracji rządowej, wykonywaną przez: 

[…]  

6) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

Art. 29 o.k.i.k  

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji 

rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i 

konsumentów. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad 

działalnością Prezesa Urzędu. 



Art. 34a  Projektu 

1. Prezes Urzędu, wiceprezesi Urzędu oraz pracownicy 

Urzędu: 

1) wykonują swoje obowiązki i uprawnienia niezależnie 

od wpływów politycznych i innych wpływów 

zewnętrznych; 

 

2) nie mogą zwracać się o instrukcje do rządu ani 

innego podmiotu publicznego lub prywatnego ani 

przyjmować od nich żadnych instrukcji podczas 

wykonywania obowiązków i uprawnień, oraz 

 

3) mają obowiązek powstrzymywać się od wszelkich 

działań, które mogłyby skutkować konfliktem 

interesów. 



Art. 34a projektu 

2. Prezes Urzędu, wiceprezesi Urzędu oraz pracownicy Urzędu, 

którzy uczestniczą w wydaniu decyzji w okresie 3 lat po 

zakończeniu pełnienia funkcji lub zatrudnienia w Urzędzie nie 

mogą być zaangażowani w tę samą sprawę w ramach nowego 

zajęcia. 

Art. 25 k.e.r.p. 

1. Radca prawny nie może zajmować się sprawami ani 

w jakikolwiek sposób uczestniczyć w czynnościach, które 

ograniczałyby jego niezależność, uwłaczały godności zawodu, 

podważały do niego zaufanie albo groziły naruszeniem 

tajemnicy zawodowej. 

 

Art. 27 

Radca prawny nie może udzielić pomocy prawnej, jeżeli: 

1) brał udział w sprawie jako przedstawiciel organów władzy 

publicznej lub osoba pełniąca funkcję publiczną albo jako 

arbiter, mediator lub biegły; 

 







Art. 29 projekt 

 4. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu przed upływem kadencji 

wyłącznie w przypadku: 

1) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

2) pozbawienia praw publicznych; 

3) złożenia rezygnacji; 

4) utraty obywatelstwa polskiego; 

5) choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim lub innej przeszkody, 

trwale uniemożliwiających wykonywanie zadań; 

6) naruszenia zakazów, o których mowa w art. 4 ustawy o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej […] 

7) naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 3aa [zakaz zajmowania 

stanowiska]; 

8)złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, 

stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.”, 

4a. Kadencja Prezesa Urzędu wygasa w razie jego śmierci lub odwołania. 
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