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Przeszukanie jest czynnością dowodo-
wą ingerującą w sferę praw chronionych 

konstytucyjnie1, takich jak: prawo do 
wolności osobistej (art. 41 ust.1), prawo 
do prywatności (art. 47) czy prawo do 
nienaruszalności mieszkania (art. 50). 

Państwo 
i społeczeństwo

Problematyka przeszukania 
– podstawy prawne, istota i cel

Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Istota i cel przeszukania, o którym mowa w ustawie o ochronie konkurencji  
i  konsumentów, ściśle związane są z  zadaniami, jakie wykonuje Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zasadne jest zatem wskazanie pod-
staw prawnych i faktycznych oraz celu przesz ukania, trybu przeprowadze-
nia czynności, osób uprawnionych do dokonania przeszukania i  udziału  
w nim, sposobu postępowania z przedmiotami, w  szczególności z doku-
mentami odnalezionymi w toku przeszukania, które są objęte tajemnicami.

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (DzU.1997.78.483).
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Także Konwencja o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności2 (art. 8 
– prawo do poszanowania życia prywat-
nego i rodzinnego) akcentuje to upraw-
nienie jednostki. 

Przeszukanie stanowi środek przymu-
su, dlatego przeprowadzenie tej czynno-
ści powinno być zgodne z zasadami kon-
stytucyjnymi, które urzeczywistniane są 
także w innych ustawach regulujących tę 
problematykę. Przykładowo można wska-
zać choćby art. 227 ustawy – Kodeks po-
stępowania karnego3 (dalej: „k.p.k.”), 
zawierający dyrektywy umiaru i posza-
nowania godności osób podczas dokony-
wania przeszukania. 

Przedmiotem artykułu jest przeszu-
kanie uregulowane w ustawie z 16 lute-
go 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-
sumentów4 (dalej: „uokk”). Zaakcentować 
należy zwłaszcza zmiany przepisów odno-
szących się do tej problematyki, obowiązu-
jące od 18 stycznia 2015 r., wprowadzone 
ustawą z 10 czerwca 2014 r. o zmianie usta-
wy o ochronie konkurencji i konsumentów 
oraz ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego5. Jak podkreślono w uzasadnieniu 
projektu, celem wprowadzonych do usta-
wy nowelizującej zmian w przepisach do-
tyczących przeszukania było przyspiesze-
nie i usprawnienie procedury przeszukania 
– w szczególności rozszerzenie i wzmocnie-
nie uprawnień przysługujących podmio-
tom, u których jest ono przeprowadzane. 

Przeszukanie, o którym mowa w usta-
wie o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, stanowi narzędzie uzyskiwania do-
wodów dla celów postępowań prowadzo-
nych przed Prezesem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 
Przedmiotem regulacji ustawowej są wa-
runki rozwoju i ochrony konkurencji oraz 
zasady podejmowanej w interesie publicz-
nym ochrony interesów przedsiębiorców 
i konsumentów. Ustawa określa ponad-
to zasady i tryb przeciwdziałania prak-
tykom ograniczającym konkurencję oraz 
praktykom naruszającym zbiorowe inte-
resy konsumentów, a także antykonku-
rencyjnym koncentracjom przedsiębior-
ców i ich związków, jeżeli te praktyki lub 
koncentracje wywołują lub mogą wywoły-
wać skutki na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ustawa wymienia także orga-
ny właściwe w sprawach ochrony konku-
rencji i konsumentów. Na czele UOKiK 
stoi Prezes, którego kompetencje zosta-
ły wskazane w ustawie. Przedmiotem 
materii ustawowej jest także postępo-
wanie przed Prezesem Urzędu. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że postępo-
wanie przed nim ma charakter hybrydo-
wy, gdyż opiera się na regulacjach wska-
zanych również w innych procedurach. 
W przypadku bowiem spraw nieuregu-
lowanych w ustawie (art. 83 uokk), do 
postępowania przed Prezesem Urzędu 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

2	 Sporządzona	w	Rzymie	4.11.1950	r.,	zmieniona	następnie	protokołami	nr	3,	5	i	8	oraz	uzupełniona	proto-
kołem	nr	2	(DzU.1993.61.284).	

3	 Ustawa	z	6.06.1997	r.	–	Kodeks	postępowania	karnego	(DzU.1997.89.555).
4	 DzU.2015.184	j.t.
5	 DzU.2014.945.
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postępowania administracyjnego (dalej: 
„k.p.a.”), zaś w sprawach dotyczących do-
wodów w postępowaniu przed Prezesem 
UOKiK stosuje się odpowiednio (art. 84 
uokk) przepisy art. 227-315 Kodeksu po-
stępowania cywilnego (dalej: „k.p.c.”). Do 
przeszukania w zakresie nieuregulowanym 
w ustawie zastosowanie mają odpowied-
nio przepisy Kodeksu postępowania kar-
nego (art. 91ust. 4 i art. 105q pkt3 uokk).

Ustawa z 10 czerwca 2014 r. o zmianie 
ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów oraz ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego wymienia dwie podsta-
wy prawne przeszukania. Jest to art. 91 
ust. 1 (rozdział 2 – „Postępowanie anty-
monopolowe w sprawie praktyk ograni-
czających konkurencję”) i art. 105n (roz-
dział 5 – „Kontrola i przeszukanie w toku 
postępowania przez Prezesem Urzędu”). 

Wprowadzenie do uokk art. 105n, na 
mocy ustawy z 10 czerwca 2014 r., wynika 
z uchylenia art. 105c uokk. Ustawodawca 
uregulował bowiem instytucję przeszuka-
nia w sposób odmienny niż to miało miej-
sce na gruncie przepisów ustawy w brzmie-
niu sprzed wejścia w życie noweli z 2014 r. 
(w art. 105c uokk). Aktualnie w sposób 
wyraźny oddzielono instytucję kontroli  
od przeszukania. Niemniej jednak prawo-
dawca odsyła w przedmiocie przeszuka-
nia do odpowiedniego stosowania prze-
pisów regulujących tryb przeprowadze-
nia kontroli. 

Jak powiedziano wyżej, w ustawie znaj-
dują się dwie podstawy prawne dokona-
nia przeszukania. Rodzi się zatem pytanie,  
dlaczego problematyka przeszukania znala-
zła się w dwóch różnych rozdziałach, w róż-
nych przepisach ustawy? Czy z uwagi na za-
kres podmiotowo-przedmiotowy ustawy 

jest to zabieg uzasadniony? Analiza przepi-
sów uokk, a zwłaszcza art. 91 i 105n, po-
zwoli na wyszczególnienie kryteriów róż-
nicujących oba tryby przeszukania i udzie-
lenie odpowiedzi na postawione pytania.

Podstawy prawne  
i faktyczne przeszukania
Jedna z podstaw przeszukania wskazana 
jest w art. 91 ust.1 uokk. Zgodnie z tym 
przepisem, jeżeli istnieją uzasadnione 
podstawy do przypuszczenia, że w loka-
lu mieszkalnym lub w jakimkolwiek innym 
pomieszczeniu, nieruchomości lub środ-
ku transportu są przechowywane przed-
mioty, akta, księgi, dokumenty i inne  
informatyczne nośniki danych w rozumie-
niu przepisów o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne, mogące mieć wpływ na ustalenie 
stanu faktycznego istotnego dla prowadzo-
nego postępowania, sąd ochrony konku-
rencji i konsumentów może, na wniosek 
Prezesa Urzędu, udzielić zgody na przepro-
wadzenie przeszukania, w tym na doko-
nanie przez funkcjonariuszy Policji zajęcia 
przedmiotów mogących stanowić dowód 
w sprawie. Przepisy art. 105n ust. 3 i 4 
uokk stosuje się odpowiednio.

Z treści tej regulacji wynika jedno-
znacznie, iż podstawą faktyczną doko-
nania czynności są uzasadnione podsta-
wy do przypuszczenia, że w określonym 
miejscu znajdują się przedmioty mogące 
mieć wpływ na ustalenie stanu faktycz-
nego istotnego dla prowadzonego postę-
powania. Przeszukanie w trybie art. 91 
ust. 1 uokk prowadzone jest w toku po-
stępowania przed Prezesem Urzędu lub 
w związku z zastosowaniem przepisów 
art. 105i uokk, a więc na wniosek Komisji 
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Europejskiej lub organu ochrony konku-
rencji innego państwa członkowskiego, bez 
potrzeby wszczynania w tym wypadku 
odrębnego postępowania.

Przeprowadzenie przeszukania dopusz-
czalne jest w lokalu mieszkalnym, jakim-
kolwiek innym pomieszczeniu, nierucho-
mości lub środku transportu. Zakres zna-
czeniowy pojęcia lokal mieszkalny został 
wskazany w art. 2 ust. 2 ustawy z 24 czerw-
ca 1994 r. o własności lokali6. Jest to wy-
dzielona trwałymi ścianami w obrębie bu-
dynku izba lub zespół izb przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi, które wraz z pomiesz-
czeniami pomocniczymi służą zaspokaja-
niu ich potrzeb mieszkaniowych. 

Celem przeszukania, o którym mowa 
w art. 91 ust. 1 uokk, jest odnalezienie 
przedmiotów, akt, ksiąg, dokumentów, 
jak również informatycznych nośników 
danych. Z kolei definicja informatycznego 
nośnika danych została wskazana w art. 3 
pkt 1 ustawy z 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne7. Informatyczny 
nośnik danych jest to materiał lub urzą-
dzenie służące do zapisywania, przecho-
wywania i odczytywania danych w postaci 
cyfrowej. Należy przywołać w szczególno-
ści art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o informaty-
zacji, wskazujący, że ilekroć w przepisach  
dotyczących informatyzacji zawartych 
w odrębnych ustawach jest mowa o: elek-
tronicznym nośniku informacji, elektro-
nicznym nośniku informatycznym, elektro-
nicznym nośniku danych, komputerowym 

nośniku informacji, komputerowym no-
śniku danych, nośniku elektronicznym, 
nośniku magnetycznym, nośniku infor-
matycznym albo o nośniku komputero-
wym, to należy, w przypadku wątpliwo-
ści interpretacyjnych, rozumieć wyżej wy-
mienione określenia jako informatyczny 
nośnik danych, o którym mowa w art. 3 
pkt 1 ustawy o informatyzacji.

Druga z podstaw prawnych przeszu-
kania zawarta została w art. 105n ust.1 
uokk. Dokonanie przeszukania na pod-
stawie tego przepisu dopuszczalne jest:
•	 w sprawach praktyk ograniczających 

konkurencję, 
•	 w toku postępowania wyjaśniającego,
•	 w toku postępowania antymonopolo-

wego.
Wnioskując a contrario, przeszukanie nie 

może być dokonane w sprawach koncentra-
cji czy w sprawach praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów. Zatem 
przeszukanie na podstawie art. 105n uokk 
możliwe jest tylko w toku określonych po-
stępowań, wykonywanych w trybie i na 
zasadach przewidzianych w tej ustawie.

Celem przeszukania jest znalezienie 
i uzyskania informacji z akt, ksiąg, pism, 
wszelkiego rodzaju dokumentów lub in-
formatycznych nośników danych, urzą-
dzeń i systemów informatycznych oraz 
innych przedmiotów mogących stanowić 
dowód w sprawie.

Podstawą faktyczną dokonania czyn-
ności są uzasadnione podstawy do przy-
puszczenia, że określone w tym przepisie 

6 DzU.2000.80.903.
7 DzU.2014.1114 j.t.
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informacje lub przedmioty znajdują się 
u przedsiębiorcy. Z treści przepisu jed-
noznacznie wynika, że przeszukanie może 
być dokonane tylko u przedsiębiorcy. 
Definicja przedsiębiorcy zawarta jest 
w ustawie o swobodzie działalności gospo-
darczej (art. 4 ust. 1.), jak również w usta-
wie o ochronie konkurencji i konsumen-
tów (art. 4). Przedsiębiorcą w rozumieniu 
ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej jest osoba fizyczna, osoba prawna 
i jednostka organizacyjna niebędąca osobą 
prawną, której odrębna ustawa przyzna-
je zdolność prawną – wykonująca we wła-
snym imieniu działalność gospodarczą. Za 
przedsiębiorcę uznaje się także wspólni-
ków spółki cywilnej w zakresie wykony-
wanej przez nich działalności gospodarczej. 

Podobnie ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów za przedsiębiorcę uznaje:
•	 osobę fizyczną, osobę prawną, a także 

jednostkę organizacyjną niemającą oso-
bowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, organizującą lub świad-
czącą usługi o charakterze użyteczno-
ści publicznej, które nie są działalnością 
gospodarczą w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej;

•	 osobę fizyczną wykonującą zawód we 
własnym imieniu i na własny rachunek 
lub prowadzącą działalność w ramach 
wykonywania takiego zawodu;

•	 osobę fizyczną, która ma kontrolę nad co 
najmniej jednym przedsiębiorcą, choć-
by nie prowadziła działalności gospo-
darczej w rozumieniu przepisów o swo-
bodzie działalności gospodarczej, jeże-
li podejmuje dalsze działania podlega-
jące kontroli koncentracji;

•	 związek przedsiębiorców czyli izby, 
zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające 

przedsiębiorców, z wyłączeniem prze-
pisów dotyczących koncentracji.
Prezes Urzędu może wystąpić z wnio-

skiem o zgodę na przeprowadzenie prze-
szukania w toku postępowania wyjaśnia-
jącego wyłącznie gdy zachodzi uzasad-
nione podejrzenie poważnego naruszenia  
przepisów ustawy, w szczególności gdy 
mogłoby dojść do zatarcia dowodów 
(art. 105n ust. 3 uokk). Przesłanka ta każ-
dorazowo będzie podlegała wykładni or-
ganu antymonopolowego. Prezes Urzędu 
w kontekście danego stanu faktycznego 
wskazuje obiektywne okoliczności, które 
uzasadniają podejrzenie naruszenia prze-
pisów ustawy.

Przy porównaniu zakresu przedmio-
towego przeszukania uregulowanego 
w art. 91 ust. 1 i 105n ust. 1 uokk można 
wskazać, że przepis art. 91 ust. 1 ma szer-
szy zakres, bowiem uprawnia do dokony-
wania przeszukania w każdym miejscu, 
nawet tam, gdzie nie jest prowadzona  
działalność gospodarcza przedsiębior-
cy ani nawet z działalnością tą nie po-
zostaje w pośrednim związku. Z uwagi 
na istnienie w ustawie dwóch podstaw 
prawnych przeszukania może powstać 
istotna wątpliwość, którą z tych pod-
staw można zastosować gdy w lokalu 
mieszkalnym prowadzona jest działal-
ność gospodarcza przez przedsiębiorcę 
będącego osobą fizyczną. W szczególno-
ści, jaki powinien być tryb przeszuka-
nia – wskazany w art. 91 czy w art.105n 
uokk? Zasadne jest, jak się wydaje, sto-
sowanie trybu wskazanego w art. 105n, 
bowiem lokal, w którym prowadzona 
jest działalność stanowi niejako część 
„przedsiębiorstwa” danego podmiotu 
gospodarczego. 
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Tryb  
przeprowadzenia przeszukania
Przeszukanie  
na podstawie art. 91 ust.1 uokk

Przeszukanie na podstawie art. 91 ust.1 
uokk może być przeprowadzone w sytuacji 
zaistnienia podstaw faktycznych. Ponadto 
warunkiem koniecznym jest uzyskanie 
zgody sądu ochrony konkurencji i konsu-
mentów, o którą występuje ze stosownym 
wnioskiem Prezes Urzędu. Przesłanką fak-
tyczną wystąpienia przez Prezesa Urzędu 
z wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie 
przeszukania jest uzasadnione podejrzenie 
poważnego naruszenia przepisów ustawy, 
w szczególności możliwość zatarcia do-
wodów (art. 105n ust. 3 uokk). Wniosek 
Prezesa Urzędu powinien spełniać okre-
ślone wymogi formalne i merytoryczne. 
Oprócz podstawy prawnej, powinien wska-
zywać lokal mieszkalny, pomieszczenie, 
środki transportu, w których ma zostać 
przeprowadzona czynność przeszukania. 

Zgodę (lub brak zgody) na przeprowa-
dzenie przeszukania wydaje sąd ochrony 
konkurencji i konsumentów w formie po-
stanowienia, w ciągu 48 godzin od wpły-
nięcia wniosku. Postanowienie to jest  
niezaskarżalne.

Ustawa w art. 91 ust. 1-3 wyraźnie wska-
zuje kompetencje podmiotów upraw-
nionych do przeprowadzenia przeszu-
kania, jak i upoważnionych do udziału  
w nim. Podmiotem uprawnionym do 

przeprowadzenia przeszukania jest Policja, 
działająca na polecenie sądu ochrony kon-
kurencji i konsumentów. 

W przeszukaniu bierze udział również 
upoważniony pracownik UOKiK lub inne 
osoby wskazane w art. 105a ust. 2 uokk, 
a zatem:
•	 pracownik organu ochrony konkurencji 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
w przypadku, o którym mowa w art. 22 
rozporządzenia nr 1/2003/WE8; wymie-
niony tu przepis art. 22 upoważnia or-
gany ochrony konkurencji jednego pań-
stwa członkowskiego do przeprowadzenia  
– na terytorium objętym ich jurysdykcją 
– wszelkich kontroli lub innych środków 
dowodowych, które przewidziane zosta-
ły w prawie tego państwa, w imieniu i na 
potrzeby organu ochrony konkurencji in-
nego państwa członkowskiego;

•	 pracownik organu wnioskującego – w ro-
zumieniu art. 3 pkt f rozporządzenia 
nr  2006/2004/WE9 w przypadku, 
o którym mowa w art. 6 ust. 3; zgod-
nie z brzmieniem przywołanych tu regu-
lacji, na wniosek organu wnioskującego, 
organ, do którego się zwrócono, może 
zezwolić właściwemu urzędnikowi or-
ganu wnioskującego na towarzyszenie 
przy prowadzeniu dochodzenia urzęd-
nikom organu, do którego się zwróco-
no; „organ wnioskujący” oznacza wła-
ściwy organ, który zwraca się z wnio-
skiem o wzajemną pomoc;

8	 Rozporządzenie	Rady	(WE)	nr	1/2003	z	16.12.2002	r.	w	sprawie	wprowadzenia	w	życie	reguł	konkuren-
cji	ustanowionych	w	art.	81	i	82	Traktatu	(DzUUE.L.2003.1.1).

9	 Rozporządzenie	(WE)	nr	2006/2004	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	z	27.10.2004	r.	w	sprawie	współ-
pracy	 między	 organami	 krajowymi	 odpowiedzialnymi	 za	 egzekwowanie	 przepisów	 prawa	 w	 zakresie	
ochrony	konsumentów	(DzUUE.L.2004.364.1).
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•	 osoby posiadające wiadomości specjal-
ne, jeżeli do przeprowadzenia kontro-
li niezbędne są tego rodzaju wiadomo-
ści, a zatem biegli (art. 54 uokk).
Wydając postanowienie, sąd ochrony 

konkurencji i konsumentów powinien, 
oprócz zgody na przeszukanie, wyrazić 
również zgodę na zajęcie przez Policję 
przedmiotów w toku przeszukania. Zakres 
kompetencji Policji został wskazany wprost 
w art. 91 ust.1 i 3 uokk. Funkcjonariusze 
Policji są uprawnieni do dokonania prze-
szukania, jak również do zajęcia przedmio-
tów mogących stanowić dowód w sprawie. 
Przedmioty zabezpieczone przez Policję 
zostają następnie przekazane organowi an-
tymonopolowemu celem ich wykorzysta-
nia w toku toczącego się przed Prezesem 
Urzędu postępowania (dotyczy to również 
postępowania przed Komisją Europejską 
lub organem ochrony konkurencji innego 
państwa członkowskiego).

Zasady i tryb przeprowadzenia przeszu-
kania na podstawie art. 91 ust. 1 uokk pod-
dane są rygorom postępowania karnego. 
Jak stanowi art. 91 ust. 4 uokk, w zakre-
sie nieuregulowanym w ustawie do prze-
szukania, o którym mowa w art. 91 ust. 1 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowa-
nia karnego mające zastosowanie do prze-
szukania. Zatem w odniesieniu do prze-
szukania, o którym mowa w art. 91 uokk 
(de facto przeprowadzanego przez Policję), 
w zakresie nieuregulowanym ustawą odpo-
wiednie zastosowanie mają przepisy k.p.k. 
dotyczące przeszukania – bez szczegóło-
wego wskazywania konkretnych przepi-
sów, tak jak to uczyniono w przypadku 
przeszukania u przedsiębiorcy (art. 105q 
pkt 3 uokk).

Ramy niniejszego opracowania nie po-
zwalają na omówienie wszystkich przepi-
sów Kodeksu postępowania karnego doty-
czących przeszukania. Wybrane przepisy 
tej ustawy, w tym regulujące postępowa-
nie z dokumentami objętymi tajemnicami, 
zostaną omówione w grupie przepisów ma-
jących zastosowanie do przeszukania pro-
wadzonego na podstawie art. 105n uokk.

Przeszukanie  
na podstawie art. 105n uokk

Przeprowadzenie przeszukania na podsta-
wie art. 105n uokk wymaga tak samo – jak 
ma to miejsce przy przeszukaniu, o któ-
rym mowa w art. 91 ust. 1 uokk – zgody 
sądu ochrony konkurencji i konsumentów, 
udzielonej na wniosek Prezesa Urzędu. 
Sąd ochrony konkurencji i konsumentów 
wydaje w ciągu 48 godzin postanowienie 
w sprawie przeprowadzenia przeszukania 
(lub odmawia takiej zgody). 

Na wydane przez sąd postanowienie 
o przeprowadzeniu przeszukania zażale-
nie nie przysługuje, co jednoznacznie wy-
nika z treści art. 105n ust. 4 uokk, nato-
miast sama czynność przeszukania jest 
zaskarżalna (art. 105p uokk). Podmiotem 
uprawnionym do wniesienia zażalenia jest 
przeszukiwany oraz osoby, których prawa 
zostały naruszone w toku przeszukania. 
Zakresem przedmiotowym zaskarżenia 
zostały objęte czynności przeszukania wy-
kraczające poza zakres samej czynności 
przeszukania oraz inne czynności przeszu-
kania podjęte z naruszeniem przepisów. 
Przeszukiwany oraz osoby, których prawa 
zostały naruszone, mają prawo wniesienia 
zażalenia w terminie 7 dni od dnia doko-
nania czynności. Procedura rozpoznania 
zażalenia wskazana została w art. 105m 
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ust. 2-5 uokk. Zażalenie wnosi się do sądu 
ochrony konkurencji i konsumentów za 
pośrednictwem Prezesa Urzędu, który 
przekazuje je wraz z odpowiedzią do sądu 
w terminie 7 dni od dnia wniesienia zaża-
lenia. Sąd ochrony konkurencji i konsu-
mentów rozpoznaje zażalenie w termi-
nie 7 dni od dnia jego przekazania przez 
Prezesa Urzędu. Postanowienie sąd uza-
sadnia z urzędu. Na postanowienie sądu 
przysługuje zażalenie do sądu drugiej in-
stancji.

W przypadku uwzględnienia zażalenia 
przez sąd ochrony konkurencji i konsumen-
tów dowody uzyskane w wyniku zaskar-
żonej czynności kontrolnej nie mogą być 
wykorzystane w prowadzonym postępo-
waniu, w innych postępowaniach prowa-
dzonych przez Prezesa Urzędu oraz w po-
stępowaniach prowadzonych na podsta-
wie odrębnych przepisów.

Przeszukanie, o  którym mowa 
w art. 105n, znajduje się w rozdziale regulu-
jącym problematykę kontroli. By wyelimi-
nować wątpliwości co do zakresu stosowa-
nia do przeszukania przepisów dotyczących 
kontroli oraz przepisów Kodeksu postępo-
wania karnego, w art. 105q uokk ustawo-
dawca wskazał enumeratywnie przepisy,  
które należy stosować przy przeszukaniu. 
Tym samym do czynności przeszukania 
odpowiednie zastosowanie mają wybra-
ne przepisy ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów dotyczące kontro-
li, wskazane przepisy ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz określone 

przepisy Kodeksu postępowania karnego. 
Odesłanie zawarte w art. 105q uokk pre-
cyzuje, jakie przepisy znajdą zastosowa-
nie. Ponadto, z woli ustawodawcy, prze-
pisy tych ustaw stosuje się odpowiednio. 
Odpowiednie stosowanie oznacza, że do 
instytucji przeszukania pomieszczeń i rze-
czy przedsiębiorcy należy stosować przepi-
sy innych ustaw, które zostały przez usta-
wodawcę wyspecyfikowane w art. 105q 
uokk. Jak podkreślił Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Kielcach w wyroku 
z 21 marca 2013 r. (II SA/Ke 119/13), od-
powiednie stosowanie przepisów oznacza 
bądź stosowanie ich wprost, bądź z mody-
fikacjami. Można wyodrębnić trzy przy-
padki odpowiedniego stosowania przepi-
sów prawa przy konstrukcji legislacyjnej: 
„stosuje się odpowiednio”, a mianowicie 
gdy przepis dotyczący zakresu danego za-
gadnienia stosuje się wprost bez żadnych 
zmian do zakresu innego zagadnienia, gdy 
stosuje się go z pewnymi zmianami do za-
kresu innego zagadnienia, lub też nie może 
być w ogóle stosowany do zakresu innego 
zagadnienia ze względu na bezprzedmio-
towość lub sprzeczność z przepisami usta-
nowionymi dla tego innego zagadnienia10.

Do przeszukania, o  którym mowa 
w art. 105n, stosuje się odpowiednio 
przepisy:
•	ustawy	o ochronie	konkurencji	i kon-

sumentów: art. 105a ust. 2-7 (upo-
ważnienie do prowadzenia kontroli), 
art. 105b (uprawnienia kontrolującego), 
art. 105d i 105e (obowiązki podmiotów 

10	 T.	Żyznowski:	Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 października 1991 r. (III CZP 109/ 91),	
„Przegląd	Sądowy”	nr	5-6/1992,	s.126.
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poddanych kontroli), art. 105f (zabez-
pieczenie dowodów), art. 105g (doko-
nanie zajęcia przedmiotów), art. 105h 
(sposób postępowania z zajętymi przed-
miotami), art. 105j (dokumentowanie 
kontroli), art. 105k (podpisanie proto-
kołu kontroli); 

•	ustawy	z 2 lipca	2004 r.	o swobodzie	
działalności gospodarczej11: art. 80a 
ust.  1 i  art.  80b zdanie pierwsze  
w zakresie nieuregulowanym rozdzia - 
le 5 uokk;

•	ustawy	z 6 czerwca	1997 r.	–	Kodeks	po-
stępowania karnego: art. 180, art. 224 
§ 1, art. 225 i art. 226 oraz art. 236a. 
Pierwsza grupa przepisów (wymienio-

na w art. 105q uokk), którą ustawodawca 
nakazuje odpowiednio stosować do prze-
szukania, to przepisy ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Są to prze-
pisy regulujące problematykę kontroli12. 
Jak wyraźnie stanowi ustawa, dokonując 
przeszukania u przedsiębiorcy (na pod-
stawie art. 105n), należy stosować sposób 
postępowania określony odpowiednimi  
przepisami regulującymi problematykę 
kontroli. Zasadne jest zatem omówienie 
wskazanych wyżej przepisów.

W przedmiocie upoważnienia do prze-
prowadzenia kontroli przepis art. 105a 
uokk wymienia osoby, które Prezes Urzędu 
może upoważnić do udziału w kontroli 
(ust. 2 tego artykułu). Podmiotem tym jest 
pracownik organu ochrony konkurencji 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
(w przypadku, o którym mowa w art. 22 

rozporządzenia nr 1/2003/WE), pracow-
nik organu wnioskującego (w rozumieniu 
art. 3 pkt f rozporządzenia nr 2006/2004/
WE w przypadku, o którym mowa w art. 6 
ust. 3 tego rozporządzenia) oraz osoby po-
siadające wiadomości specjalne, jeżeli do 
przeprowadzenia kontroli niezbędne są 
tego rodzaju wiadomości.

Kontrolujący w każdym przypadku po-
winien legitymować się stosownym upo-
ważnieniem do przeprowadzenia kontroli. 
Przedmiotowe upoważnienie wydawane 
jest przez Prezesa UOKiK lub – na jego 
wniosek – przez wojewódzkiego inspekto-
ra Inspekcji Handlowej. W praktyce osobą 
faktycznie wydającą upoważnienie jest 
z reguły dyrektor określonej delegatury 
(zob. art. 33 uokk), działający w imieniu 
Prezesa UOKiK.

Uczestnikami czynności kontrolnych 
są, co do zasady, kontrolujący i kontrolo-
wany. Obowiązkiem kontrolującego jest 
doręczenie kontrolowanemu lub osobie 
przez niego upoważnionej upoważnienia 
do przeprowadzenia kontroli oraz okaza-
nie legitymacji służbowej. Osoby upoważ-
nione do udziału w kontroli okazują dowód 
osobisty, paszport lub inny dokument po-
twierdzający tożsamość.

W razie nieobecności kontrolowane-
go lub osoby przez niego upoważnio-
nej upoważnienie do przeprowadze-
nia kontroli oraz legitymacja służbo-
wa, dowód osobisty, paszport lub inny 
dokument potwierdzający tożsamość 
mogą być okazane innemu pracownikowi 

11	 DzU.2013.672	j.t.
12	 Kontrola,	o	której	mowa	w	ustawie,	może	być	przeprowadzana	przez	Urząd	u	każdego	przedsiębiorcy	

w	zakresie	przestrzegania	przepisów	ustawy.
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kontrolowanego, który może być uznany 
za osobę, o której mowa w art. 97 usta-
wy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy-
wilny13, lub przywołanemu świadkowi, 
którym powinien być funkcjonariusz 
publiczny, niebędący jednak pracowni-
kiem organu przeprowadzającego kon-
trolę. W takim przypadku upoważnie-
nie doręcza się niezwłocznie kontrolowa-
nemu, nie później jednak niż trzeciego 
dnia od wszczęcia kontroli. Przywołany 
art. 97 k.c. zawiera regułę interpretacyj-
ną, w myśl której, osobę czynną w loka-
lu przedsiębiorstwa przeznaczonym do 
obsługiwania publiczności poczytuje się 
w razie wątpliwości za umocowaną do do-
konywania czynności prawnych, które za-
zwyczaj bywają dokonywane z osobami 
korzystającymi z usług tego przedsiębior-
stwa. Dokonywanie czynności prawnych 
osobiście przez prowadzącego przedsię-
biorstwo nie zawsze jest możliwe i dlate-
go jest on zmuszony do posługiwania się 
osobami trzecimi, które w lokalu przed-
siębiorstwa mają za zadanie obsługiwa-
nie klientów14. 

Przepisem, który jest stosowany odpo-
wiednio do przeszukania jest art. 105b 
uokk, wskazujący uprawnienia kontrolu-
jącego. Zaakcentować należy zwłaszcza 
uprawnienia do wstępu na teren prowa-
dzonej działalności (grunty, lokale, środ-
ki transportu), jak też żądanie udostęp-
nienia związanych z przedmiotem kon-
troli akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju pism, 

dokumentów oraz ich odpisów i wycią-
gów, korespondencji. 

Osobie upoważnionej do udziału w kon-
troli, o której mowa w art. 105a ust. 2 
uokk, przysługują uprawnienia kontro-
lującego w zakresie wstępu na grunt oraz 
do budynków, lokali lub innych pomiesz-
czeń oraz środków transportu należących 
do kontrolowanego. Osobom tym przy-
sługuje także prawo dostępu do materia-
łów i korespondencji oraz informacji zgro-
madzonych na nośnikach, w urządzeniach 
lub w systemach, a także do sporządzania 
z nich notatek, oraz uprawnienie do udzia-
łu wraz z kontrolującym w przeszukaniu, 
o którym mowa w art. 91 i w art. 105n 
tej ustawy.

Co istotne, w toku kontroli kontrolujący 
może korzystać z pomocy funkcjonariu-
szy innych organów kontroli państwowej 
lub Policji, które wykonują czynności na 
polecenie kontrolującego. Istnieje ponad-
to możliwość utrwalenia czynności prze-
szukania za pomocą urządzenia rejestru-
jącego obraz lub dźwięk. Warunkiem jest 
uprzednie poinformowanie kontrolowa-
nego. Informatyczne nośniki danych, na 
których zarejestrowano przebieg przeszu-
kania, stanowią załącznik do protokołu. 

Obowiązki podmiotów poddanych kon-
troli (art. 105d uokk) stanowią niejako lu-
strzane odbicie uprawnień kontrolowane-
go, o których mowa w art. 105b ust.1 uokk. 
Kontrolowany, osoba przez niego upoważ-
niona, posiadacz lokalu mieszkalnego, 

13 DzU.2014.121 j.t.
14	 Interpretacja	art.	97	k.c.	budzi	wiele	wątpliwości	w	doktrynie.	Ich	zaprezentowanie	znacznie	przekroczy-

łoby	ramy	tego	opracowania.	Zob.	więcej	komentarz	do	art.	97	k.c.	[w:]	P.	Księżak	(red.),	M.	Pyziak-Szaf-
nicka	(red.),	B.	Giesen,	W.	J.	Katner,	B.	Lewaszkiewicz-Petrykowska,	R.	Majda,	E.	Michniewicz-Broda,	 
T.	 Pajor,	 U.	 Promińska,	 W.	 Robaczyński,	 M.	 Serwach,	 Z.	 Świderski,	 M.	 Wojewoda:	 Kodeks cywilny. 
Komentarz. Część ogólna,	Warszawa	2014.
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pomieszczenia, nieruchomości lub środ-
ka transportu, są obowiązani do umożli-
wienia wstępu na grunt oraz do budynków, 
lokali lub innych pomieszczeń oraz środ-
ków transportu oraz udostępnienia akt, 
ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów 
lub innych nośników informacji.

Kontrolowany może odmówić udziele-
nia informacji lub współdziałania w toku 
kontroli tylko wtedy, gdy naraziłoby to 
na odpowiedzialność karną jego lub jego 
małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeń-
stwo oraz powinowatych w tej samej linii 
lub stopniu, jak również osoby pozosta-
jące w stosunku przysposobienia, opie-
ki lub kurateli, a także osobę pozostającą 
we wspólnym pożyciu. Prawo odmowy 
udzielenia informacji lub współdziałania 
w toku kontroli trwa po ustaniu małżeń-
stwa lub rozwiązaniu stosunku przyspo-
sobienia, opieki lub kurateli.

Ustawa o ochronie konkurencji i kon-
sumentów zobowiązuje ponadto kon-
trolowanego, w myśl art. 105e, do za-
pewnienia kontrolującemu oraz osobom  
upoważnionym do udziału w kontroli wa-
runków i środków niezbędnych do spraw-
nego przeprowadzenia czynności. 

Ponadto kontrolowany dokonuje po-
twierdzenia za zgodność z oryginałem 
sporządzonych kopii dokumentów i wy-
druków. W przypadku odmowy potwier-
dzenia, za zgodność z oryginałem potwier-
dza je kontrolujący, o czym czyni wzmian-
kę w protokole kontroli.

Zadaniem kontroli prowadzonej przez 
UOKiK jest ustalenie stanu faktycznego 

i dokonanie porównania z ustalonym wzor-
cem. W ustaleniu stanu faktycznego po-
mocne stają się dowody, których ma do-
starczyć przeszukanie u przedsiębiorcy. 
Dowodami zebranymi w toku przeszuka-
nia mogą być w szczególności dokumen-
ty, przedmioty, oględziny oraz ustne lub 
pisemne wyjaśnienia i oświadczenia oraz 
inne nośniki informacji (art. 105f uokk). 
Ustawodawca wskazał dwojaki sposób po-
stępowania z dowodami. Istnieje możli-
wość ich pozostawienia w pomieszczeniu 
u przedsiębiorcy bądź też złożenie ich, za 
pokwitowaniem udzielonym kontrolowa-
nemu, na przechowanie w pomieszczeniu 
UOKiK lub wojewódzkiego inspektoratu 
Inspekcji Handlowej.

Do przeszukania odpowiednio stosu-
je się ponadto art. 105g uokk, regulują-
cy problematykę zajęcia przedmiotów. 
Zajęcie, do którego uprawniony jest Prezes 
Urzędu, powinno być stosowane gdy za-
chodzi obawa matactwa ze strony kon-
trolowanego (czyli zagrożenie ukryciem, 
przerobieniem lub zamianą przedmio-
tów zajęcia). Osobę posiadającą wskaza-
ne wyżej przedmioty kontrolujący wzywa 
do wydania ich dobrowolnie. W razie od-
mowy można przeprowadzić ich odebra-
nie w trybie przepisów ustawy z 17 czerw-
ca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji15. 

Rozstrzygnięcie o zajęciu następuje 
przez postanowienie Prezesa Urzędu. 
Postanowienie jest zaskarżalne do sądu 
ochrony konkurencji i konsumentów 
i przysługuje osobom, których prawa 

15	 DzU.2012.1015	j.t.
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zostały naruszone. Wniesienie zażalenia 
nie wstrzymuje wykonania postanowie-
nia. W praktyce raczej sporadycznie wy-
stępuje realna potrzeba zajęcia w drodze 
postanowienia materiałów lub przedmio-
tów, o których mowa w art. 105g ust. 1 
uokk. Akta, księgi, wszelkiego rodzaju do-
kumenty, które mogą mieć znaczenie dla 
sprawy, są najczęściej kserowane (zgodnie 
z art. 105e ust. 1 pkt 1 uokk). Wydanie po-
stanowienia o zajęciu mogłoby być zatem 
konieczne w razie braku urządzenia ko-
piującego na miejscu wykonywania czyn-
ności. Z kolei informatyczne nośniki da-
nych mogą zostać skopiowane względnie 
istnieje możliwość sporządzenia ich ob-
razu (kopii binarnej). 

Po dokonaniu oględzin i sporządzeniu 
protokołu zajęcia przedmioty należy zabrać 
albo oddać na przechowanie osobie godnej 
zaufania (art. 105h uokk). Obowiązkiem 
dokonującego zajęcia jest natychmiastowe 
wręczenie osobom zainteresowanym po-
kwitowania stwierdzającego, jakie przed-
mioty i przez kogo zostały zajęte, oraz do 
niezwłocznego powiadomienia przedsię-
biorcy, którego przedmioty zostały zajęte, 
o dokonanym zajęciu. Zajęte przedmioty 
należy zwrócić niezwłocznie po stwierdze-
niu, że są zbędne dla prowadzonego po-
stępowania albo po uchyleniu przez sąd 
ochrony konkurencji i konsumentów po-
stanowienia o zajęciu przedmiotów, jed-
nak nie później niż po upływie 7 dni. 

Przebieg czynności kontrolnych 
(a zatem odpowiednio przeszukania) do-
kumentowany jest protokołem (art. 105j 
uokk). Załącznik do protokołu kontro-
li stanowi materiał dowodowy zgroma-
dzony w toku kontroli. Protokół kontroli  
podpisują kontrolujący i kontrolowany 

(art. 105k uokk). Odmowa złożenia pod-
pisu przez kontrolowanego nie wpływa 
na skuteczność przeprowadzonej czyn-
ności. Kontrolowanemu przed podpisa-
niem protokołu przysługuje uprawnie-
nie do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń 
w terminie 7 dni od przedstawienia mu 
protokołu do podpisu. Jeżeli kontrolo-
wany zgłosi zastrzeżenia, kontrolujący 
przeprowadza ich analizę i w razie po-
trzeby podejmuje dodatkowe czynności 
kontrolne. Efektem dokonanych, nieja-
ko uzupełniających czynności kontrol-
nych może być stwierdzenie zasadności 
zastrzeżeń. W takim wypadku kontro-
lujący zmienia lub uzupełnia odpowied-
nią część protokołu w formie aneksu do 
protokołu. W razie nieuwzględnienia za-
strzeżeń w całości lub w części kontro-
lujący informuje o tym kontrolowanego 
na piśmie. 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsu-
mentów w art. 105q odsyła w przedmiocie 
przeszukania do odpowiedniego stosowa-
nia dwóch przepisów ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. Są to art. 80a 
ust. 1 i art. 80b zdanie pierwsze. Pierwszy 
z wymienionym przepisów odnosi się do 
miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli, 
a zatem i przeszukania. Czynność tę prze-
prowadza się w siedzibie kontrolowanego 
lub w miejscu wykonywania działalności 
gospodarczej oraz w godzinach pracy lub 
w czasie faktycznego wykonywania działal-
ności gospodarczej przez kontrolowanego. 
Drugi przepis (art. 80b zdanie pierwsze) 
reguluje zasady przeprowadzenia czynno-
ści kontrolnych (odpowiednio przeszuka-
nia), które powinny być wykonane w sposób 
sprawny i możliwie niezakłócający funkcjo-
nowania kontrolowanego przedsiębiorcy.
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Trzecią grupę przepisów, do których od-
powiedniego stosowania odsyła ustawa 
o ochronie konkurencji i konsumentów, 
stanowią wybrane przepisy Kodeksu po-
stępowania karnego z zakresu przeszuka-
nia. Są to przepisy regulujące: 
•	uprawnienia	do	odmowy	zeznań	osób	

zobowiązanych do zachowania w tajem-
nicy informacji niejawnych (art. 180);

•	wezwanie	do	wydania	przedmiotów	
(art. 224 § 1);

•	ochronę	tajemnic	prawnie	chronionych	
w trakcie przeszukania (art. 225);

•	zakazy	i ograniczenia	wykorzystania	
dokumentów zawierających informa-
cje niejawne lub tajemnicę zawodową 
(art. 226);

•	obowiązki	dysponenta	i użytkownika	
urządzenia (art. 236a).
Zasadne jest zatem omówienie przy-

wołanych tu przepisów Kodeksu postę-
powania karnego. 

Artykuł 180 k.p.k. normuje tryb uchy-
lenia tajemnicy będącej w posiadaniu da-
nego depozytariusza. W § 1 tego prze-
pisu ustawodawca wymienia obowiązek  
zachowania w tajemnicy informacji niejaw-
nych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub 
„poufne” lub tajemnicy związanej z wyko-
nywaniem zawodu lub funkcji. Wskazany 
przepis nakłada obowiązek zachowania 
dyskrecji zawodowej przez osoby fizyczne 
wykonujące określone czynności zawodo-
we. Nieistotne jest źródło, z jakiego osoba 
uzyskała informacje. Osoba taka może 
wejść w posiadanie wiadomości objętych 

tajemnicą w wyniku rozmowy z określoną 
osobą, której przykładowo świadczy usługę  
lub też może uzyskać określone informa-
cje od osób trzecich. Istotne jest nato-
miast, że dla ustalenia istnienia zawodo-
wego obowiązku dyskrecji z art. 180 § 1 
k.p.k. nie wystarczy wskazanie przepisu 
ustawowego, który nakłada taki obowią-
zek na przedstawiciela danego zawodu. 
Konieczne jest ponadto wskazanie, że na 
danej osobie powołującej się na tajemnicę, 
w konkretnej sytuacji rzeczywiście spo-
czywa obowiązek zachowania zawodowej 
dyskrecji w zakresie wiadomości objętych 
danym rodzajem tajemnicy zawodowej16.

Obowiązek dochowania tajemnicy nie 
ulega przedawnieniu, konwalidacji z uwagi 
na upływ terminu, rezygnacji depozyta-
riusza tajemnicy z wykonywanego zawo-
du bądź zaistnienie innych okoliczności.

Tajemnice zawodowe będące przedmio-
tem regulacji wskazanej w art. 180 § 2 
k.p.k. to tajemnica notarialna, adwokac-
ka, radcy prawnego, doradcy podatkowe-
go, lekarska, dziennikarska lub statystycz-
na. Przesłuchanie tych osób co do faktów 
objętych tą tajemnicą jest możliwe tylko 
wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra 
wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność 
nie może być ustalona na podstawie in-
nego dowodu. Przepis art. 180 § 2 stano-
wi lex specialis do przepisów art. 6 ust. 3 
ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o ad-
wokaturze17 i art. 3 ust. 5 ustawy z 6 lipca 
1982 r. o radcach prawnych18, wyklucza-
jących możliwość zwolnienia adwokata 

16	 M.	Rusinek:	Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym,	Warszawa	2007,	s.	98.
17	 DzU.2014.635	j.t.
18	 DzU.2014.637	j.t.



144 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Monika Porwisz

i radcy prawnego z obowiązku zachowa-
nia tajemnicy zawodowej co do faktów, 
o których dowiedział się, udzielając pomo-
cy prawnej lub prowadząc sprawę.

Przepis art. 180 chroni także tajemni-
cę dziennikarską. Dziennikarz jest de-
pozytariuszem określonych informacji, 
które posiadł w związku z wykonywaniem 
zawodu – zatem jest to tajemnica zawo-
dowa, co również określa art. 15 ustawy 
z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe19. 
Jest on obowiązany dochować dyskrecji 
w zakresie informacji o charakterze pod-
miotowo-przedmiotowym. Ochrona ta-
jemnicy dziennikarskiej idzie dalej, niż 
ochrona tajemnicy notarialnej, radcow-
skiej czy lekarskiej, bowiem w odniesie-
niu do tajemnicy dziennikarskiej nie ma 
możliwości całościowego zwolnienia z jej 
zachowania. Zwolnienie to nie może do-
tyczyć danych umożliwiających identyfi-
kację autora materiału prasowego, listu do 
redakcji lub innego materiału o tym cha-
rakterze, jak również identyfikację osób 
udzielających informacji opublikowanych 
lub przekazanych do opublikowania, jeże-
li zastrzegły one te dane. Zatem niemoż-
liwe jest przesłuchanie dziennikarza po-
wołującego się na tajemnicę dziennikar-
ską na okoliczności, które pozwalałyby  
na ujawnienie danych umożliwiających 
identyfikację zarówno informatorów, jak 
i autorów materiałów prasowych czy li-
stów do redakcji. Od tej reguły istnie-
je wyjątek wskazany w art. art. 180 § 3 
k.p.k. Mianowicie zwolnienie ex lege 

dziennikarza z  obowiązku zachowa-
nia tajemnicy co do danych umożliwia-
jących identyfikację autora materiału 
prasowego, listu do redakcji lub innego 
materiału o tym charakterze oraz iden-
tyfikację osób udzielających informacji  
następuje wówczas, gdy informacja dotyczy 
przestępstwa, o którym mowa w art. 240 
§ 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny20 (dalej: „k.k.”). W odniesieniu do 
przestępstw tam wskazanych (np. zabój-
stwo, wzięcie zakładnika, zamach na orga-
ny konstytucyjne RP) ochrona tajemnicy 
dziennikarskiej jest wyłączona.

Innym przepisem k.p.k. stosowanym do 
przeszukania przeprowadzanego u przed-
siębiorcy jest art. 224 § 1 k.p.k., który 
reguluje tryb postępowania związany 
z rozpoczęciem czynności przeszuka-
nia. Wprowadza wymóg zawiadomienia 
– przed rozpoczęciem czynności – osoby, 
u której ma nastąpić przeszukanie, o jego 
celu oraz obowiązek wezwania do dobro-
wolnego wydania poszukiwanych przed-
miotów.

Stosowanie przepisów Kodeksu po-
stępowania karnego w toku przeszuka-
nia prowadzonego w istocie na podstawie 
ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów rodzi wątpliwości interpretacyj-
ne, zwłaszcza odnośnie do art. 225 k.p.k. 
i kwestii ochrony tak zwanej tajemnicy 
obrończej. Przepis ten reguluje tryb po-
stępowania z dokumentami objętymi ta-
jemnicami. Przystępując do interpreta-
cji przepisu, na wstępie należy wskazać, 

19	 DzU.1984.5.24.
20	 DzU.1997.88.553.



Nr 4/lipiec-sierpień/2015 145 

Problematyka przeszukania...   państwo i społeczeństwo

że sposób postępowania z dokumentami 
znalezionymi w toku przeszukania w celu 
wykorzystania ich jako materiału dowo-
dowego determinowany jest zarówno kry-
terium podmiotowym (posiadacza doku-
mentu), jak i kryterium przedmiotowym 
(rodzajem tajemnicy, którą dokument  
zawiera). 

W zależności od wspomnianych kryte-
riów podmiotowo-przedmiotowych do-
kument: 
•	 zostanie zabezpieczony w sposób prze-

widziany w ustawie: obowiązywać bę-
dzie tak zwana procedura kopertowa: 
dokument w opieczętowanym opako-
waniu zostanie przekazany do sądu (bez 
możliwości zapoznania się z jego tre-
ścią przez organ dokonujący czynności)21 
– art. 225 § 1 k.p.k.;

•	 zostanie zabezpieczony przez organ do-
konujący czynności, na zasadach ogól-
nych (z możliwością zapoznania się z jego 
treścią) – art. 225 § 2 k.p.k.;

•	 nie zostanie zabezpieczony w ogóle – ist-
nieje ustawowy wymóg pozostawienia 
go u posiadacza (bez zapoznawania się 
z jego treścią lub wyglądem) – art. 225 
§ 3 k.p.k. zdanie pierwsze.
Jak zaznaczono wyżej, opcje postępo-

wania z dokumentami objętymi tajemni-
cami warunkowane są posiadaniem okre-
ślonego statusu procesowego dysponen-
ta dokumentu, jak i kategorią tajemnicy. 
Zgodnie z brzmieniem art. 225 § 1 k.p.k., 
jeżeli kierownik instytucji państwowej 
lub samorządowej albo też osoba, u której 

dokonano zatrzymania rzeczy lub u której 
przeprowadza się przeszukanie, oświadczy, 
że wydane lub znalezione pismo zawiera: 
•	 informacje niejawne, 
•	 wiadomości objęte tajemnicą zawodową 

lub inną tajemnicą prawnie chronioną,
•	 lub są to dokumenty o charakterze oso-

bistym,
obowiązuje „procedura kopertowa”. 
Oznacza to, że organ przeprowadzający 
czynność przekazuje niezwłocznie do sądu 
pismo lub inny dokument bez jego odczy-
tania, w opieczętowanym opakowaniu. 

Tryb ten nie obowiązuje, jeżeli posiada-
czem jest osoba podejrzana o popełnie-
nie przestępstwa i posiada dokumenty:
•	 zawierające informacje niejawne o klau-

zuli „zastrzeżone” lub „poufne”,
•	 albo dotyczące tajemnicy zawodowej 

lub innej tajemnicy prawnie chro nionej, 
•	 lub o charakterze osobistym, których jest 

posiadaczem, autorem lub adre satem.
Reasumując: w powyższej sytuacji, to 

jest gdy posiadaczem dokumentu chronio-
nego tajemnicą jest osoba podejrzana, ist-
nieje możliwość zapoznania się przez doko-
nującego czynności z jego treścią i zabezpie-
czenia go. Jednak odpowiednie stosowanie 
tych regulacji Kodeksu postępowania kar-
nego na gruncie uokk może sprawiać trud-
ności, bowiem ustawa ta nie operuje ka-
tegoriami pojęciowymi, funkcjonującymi 
na gruncie k.p.k., takimi jak „osoba podej-
rzana” czy „podejrzany”. W konsekwencji 
trudno wskazać, jaki powinien być tryb po-
stępowania z dokumentami w zależności 

21	 Pobieżnej	weryfikacji	dokumentu	(np.	jego	tytułu,	formy,	daty	wydania)	w	celu	oceny	jego	zawartości	nie	
można	utożsamiać	z	zapoznaniem	się	z	dokumentem.
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od podmiotu, który jest jej dysponentem. 
A zatem – zastosowanie „procedury ko-
pertowej” czy zabezpieczenie dokumen-
tacji na zasadach ogólnych? Z ostrożności 
procesowej, moim zdaniem, należałoby  
w sytuacji braku jednoznacznej możliwo-
ści ustalenia statusu prawnego (proceso-
wego) dysponenta dokumentu zastoso-
wać opisaną wyżej „procedurę koperto-
wą”. Należy wszak pamiętać, że zgodnie 
z brzmieniem art. 225 § 1 i § 2 k.p.k.,  
dokumenty zawierające informacje nie-
jawne o klauzuli „tajne” i „ściśle tajne”, 
niezależnie od statusu procesowego dys-
ponenta tych informacji, będą podlegały 
bezwzględnie „procedurze kopertowej”. 

Istotna z punktu widzenia przedsiębior-
cy, u którego dokonywane jest przeszuka-
nie, jest regulacja zawarta w art. 225 § 3 
k.p.k., odnosząca się do postępowania z do-
kumentami objętymi tajemnicą obrończą. 
W sytuacji gdy obrońca lub inna osoba, od 
której żąda się wydania rzeczy lub u której 
dokonuje się przeszukania, oświadczy, że 
wydane lub znalezione w toku przeszuka-
nia pisma lub inne dokumenty obejmują 
okoliczności związane z wykonywaniem 
funkcji obrońcy, organ dokonujący czyn-
ności pozostawia te dokumenty wymie-
nionej osobie bez zapoznawania się z ich 
treścią lub wyglądem. Wyjątkiem od po-
zostawienia dokumentacji obrończej i w 
konsekwencji zastosowanie „procedury 
kopertowej” (przekazanie dokumentów 
sądowi) jest sytuacja, gdy oświadczenie 

osoby niebędącej obrońcą budzi wątpliwo-
ści. Sąd, po zapoznaniu się z dokumentami, 
zwraca je w całości lub w części – z zacho-
waniem rygorów określonych w art. 225 
§ 1 k.p.k. – osobie, od której je zabrano 
albo wydaje postanowienie o ich zatrzy-
maniu dla celów postępowania.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, 
dla zapewnienia pełnego prawa do obro-
ny pożądane jest przestrzeganie gwarancji  
wskazanej w art. 225 § 3 k.p.k., okre-
ślanej na gruncie uokk mianem legal 
professional privilege (ochrona informacji 
objętych tajemnicą adwokacką czy radcow-
ską). Zasada ta określana jest także mianem  
zasady ochrony poufności komunikacji po-
między wykwalifikowanym prawnikiem 
a klientem22 lub ochrony tajemnicy pora-
dy prawnej23.

W kwestii związanej z legal professional 
privilege ustawodawca uznał, że wystar-
czającą w tym zakresie regulacją jest ode-
słanie do art. 225 § 3 k.p.k. Zatem biorąc 
pod uwagę procedurę postępowania przed 
Prezesem Urzędu, w sytuacji gdy przeszu-
kiwany lub osoba przez niego upoważniona 
oświadczy, że znalezione w toku przeszu-
kania konkretne dokumenty zawierają in-
formacje związane z realizacją jego prawa 
do uzyskania ochrony prawnej (w związku 
z postępowaniem przed Prezesem Urzędu 
w danej sprawie, udzielanej przez adwoka-
ta lub radcę prawnego, który został przez 
przeszukiwanego ustanowiony pełnomoc-
nikiem), przeszukujący będzie zobowiązany  

22	 B.	Turno	[w:]	A.	Stawicki,	E.	Stawicki	(red.):	Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,	
Warszawa	2011,	s.	984-985,	1080	i	n.

23	 M.	Bernat:	Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji,	Wydaw-
nictwo	Naukowe	Wydziału	Zarządzania	UW,	Warszawa	2011,	s.	229.
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pozostawić te dokumenty przeszukiwa-
nemu i nie włączy ich do materiału dowo-
dowego w sprawie. W przypadku udzie-
lenia jedynie ogólnej informacji, że doku-
menty mogą zawierać takie tajemnice, bez 
precyzowania konkretnych dokumentów, 
uprawnienie to nie będzie przysługiwać.

Taki sam tryb postępowania powinien 
mieć również zastosowanie w sytuacji zło-
żenia oświadczenia przez adwokata lub 
radcę prawnego (pełnomocnika przed-
siębiorcy w postępowaniu) o tym, że zna-
lezione w toku przeszukania dokumenty 
zawierają informacje związane z udziela-
niem przeszukiwanemu ochrony praw-
nej przez tego adwokata lub radcę praw-
nego w związku z postępowaniem przed 
Prezesem Urzędu w danej sprawie.

Na potrzeby stosowania powyższych 
przepisów sądem właściwym jest sąd 
ochrony konkurencji i konsumentów.

Zasady wykorzystania jako dowodów 
w postępowaniu dokumentów zawiera-
jących informacje niejawne lub tajemnicę 
zawodową określa art. 226 k.k., odsyłają-
cy do odpowiedniego stosowania zakazów 
dowodowych określonych w art. 178-181 
k.p.k. W razie zatem zajęcia dokumentu 
związanego z informacjami niejawnymi 
objętymi klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” 
konieczne jest – w celu utrzymania tego 
dokumentu jako dowodu w postępowa-
niu – wystąpienie o jej uchylenie do wła-
ściwego organu (art. 179). W przypadku 
informacji z klauzulą „poufne” bądź „za-
strzeżone” oraz w przypadku tajemnicy 
zawodowej niezbędne jest uchylenie jej 
przez sąd lub prokuratora (art. 180 § 1).

Ustawa o ochronie konkurencji i konsu-
mentów odsyła ponadto do odpowiednie-
go stosowania art. 236a k.p.k. Przepis ten 

nakazuje odpowiednie stosowanie uregu-
lowań rozdziału 25 k.p.k., wskazuje obo-
wiązki procesowe dysponenta systemu, 
jak i kategorie danych i nośników infor-
macji będących przedmiotem zaintereso-
wania przeszukującego. Osobami zobo-
wiązanymi do udostępnienia informacji 
są dysponent lub użytkownik systemu in-
formatycznego. Pojęcie to obejmuje także 
administratora sieci, w której poszukiwać 
można informacji dla prowadzonego po-
stępowania. Przedmiotowo przepis od-
nosi się do danych informatycznych lub 
systemu informatycznego w zakresie da-
nych przechowywanych w tym urządze-
niu lub systemie albo na nośniku znajdu-
jącym się w jego dyspozycji lub użytko-
waniu, w tym korespondencji przesyłanej 
pocztą elektroniczną. Dane informatycz-
ne podlegają zatem rygorom związanym 
z ochroną tajemnic i odpowiednim try-
bem postępowania w takich wypadkach. 
Oznacza to, że w sytuacji zabezpieczenia 
danych informatycznych na dysku twar-
dym komputera, stanowiących tajemni-
cę obrończą – o czym oświadcza obrońca  
w oświadczeniu – niebudzącym wątpli-
wości – obowiązywać będzie tryb postę-
powania wskazany w art. 225 § 3, to jest 
przekazanie w opieczętowanym opako-
waniu takiego dysku do sądu, bez zapo-
znawania się z jego zawartością.

Zakończenie
Podczas analizy powyższych przepisów 
normujących problematykę przeszuka-
nia nasuwa się uwaga, że pożądane by-
łoby kompleksowe uregulowanie tej te-
matyki wyłącznie w ustawie o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Odesłanie 
w kwestiach nieuregulowanych w ustawie, 
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w szczególności do Kodeksu postępowa-
nia karnego, komplikuje niepotrzebnie 
tę procedurę, jakże klarowną na gruncie  
k.p.k. Należy zauważyć, że przeszuka-
nie, o którym mowa w ustawie o ochronie  
konkurencji i konsumentów, prowadzone 
jest najczęściej wobec przedsiębiorcy, a nie 
osoby prywatnej, fizycznej, co ma miej-
sce przy przeszukaniu prowadzonym na 
podstawie k.p.k. Przedmiot przeszukania 

jest także specyficzny. Są to bowiem 
często dokumenty, także związane  
z reprezentacją podmiotu gospodarcze-
go przez uprawnionego pełnomocnika. 
Nie odnoszą się one do wykonywania 
funkcji obrony (co jest charakterystycz-
ne dla postępowania karnego, jako aspekt 
obrony formalnej), ale wiążą się z ochro-
ną prawną w związku z postępowaniem 
przed Prezesem Urzędu. 

Tabela 1. Porównanie dwóch procedur przeszukania

Zakres 
porównawczy

Przeszukanie
na podstawie art. 91 uokk

Przeszukanie
na podstawie art. 105n uokk

Zakres 
przedmiotowy

Szerszy zakres  
„dla prowadzonego 
postępowania”

W sprawach praktyk ograniczających 
konkurencję, w toku postępowania 
wyjaśniającego, w toku postępowania 
antymonopolowego.

Zakres 
podmiotowy

Także miejsca, w których nie 
jest wykonywana działalność 
gospodarcza.

U przedsiębiorcy

Miejsce 
przeszukania

Lokal mieszkalny, inne 
pomieszczenia, nieruchomości, 
środki transportu.

Pomieszczenia i rzeczy

Przesłanki 
przeszukania

Uzasadnione podstawy do 
przypuszczenia, że w danym 
miejscu znajdują się rzeczy 
mogące mieć wpływ na 
ustalenie stanu faktycznego 
istotnego dla prowadzonego 
postępowania.

Uzasadnione podstawy do przypuszczenia, 
że informacje lub przedmioty znajdują 
się u przedsiębiorcy. Przesłanka 
szczególna dotycząca przeszukania w toku 
postępowania wyjaśniającego: wyłącznie 
gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie 
poważnego naruszenia przepisów ustawy, 
w szczególności obawa zatarcia dowodów.

Organ 
przeprowadzający
przeszukanie

Funkcjonariusze Policji  
– na polecenie sądu ochrony 
konkurencji i konsumentów.

Prezes Urzędu (osoby przez niego 
upoważnione)

Osoby 
uczestniczące 
w przeszukaniu

Upoważniony pracownik 
UOKiK lub inne osoby, 
o których mowa w art. 105a 
ust. 2. 

Funkcjonariusze innych organów kontroli 
państwowej, funkcjonariusze Policji.

Tryb przeszukania 
Odpowiednie stosowanie k.p.k. 
w zakresie nieuregulowanym 
w ustawie. 

Trzy grupy przepisów z art. 105q.

Źródło:	Opracowanie	własne.
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Nie wydaje się także zasadne konstru-
owanie dwóch podstaw prawnych prze-
szukania i dwóch trybów jego dokony-
wania (art. 91 ust. 1 i art. 105n uokk), 
zwłaszcza że cel przeszukania jest tożsa-
my w obu przepisach, podobnie jak kwe-
stie uzyskania zgody sądu ochrony kon-
kurencji i konsumentów na dokonanie 
przeszukania.

Uwagę krytyczną należy wysunąć wobec 
odesłania przez ustawodawcę do stoso-
wania w zakresie przeszukania proce-
dur dotyczących kontroli. W mojej oce-
nie, trudno pogodzić te dwa aspekty. Ze 
swej istoty kontrola u przedsiębiorcy opie-
ra się na założeniu współpracy kontrolo-
wanego przedsiębiorcy z kontrolującym. 
Natomiast przeszukanie jest uprawnieniem 

organu, pozwalającym na ingerencję nawet 
wobec sprzeciwu osoby, a często dokony-
wane jest nawet bez jej udziału. 

Na zakończenie zasadne jest dokona-
nie zestawienia (tabela 1) odmienności 
dwóch procedur przeszukania (przepro-
wadzanych na podstawie art. 91 i 105n 
uokk), skłaniających do refleksji, czy 
w istocie charakter materii ustawowej 
wymusza aż tak dalece posuniętą zawi-
łość regulacyjną.
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