Sprawozdanie z działalności
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I.

Działalność medialna

Informacje ogólne

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów został powołany do życia ustawą z dnia
24

lutego

1990

roku

o

przeciwdziałaniu

praktykom

monopolistycznym

(zwaną

antymonopolową). Pierwotnie nazywał się Urzędem Antymonopolowym, a w 1996 roku
przekształcony został w UOKiK. Przekształcenie wiązało się z nadaniem jednemu organowi
administracyjnemu

zadań

związanych

zarówno

z

przeciwdziałaniem

praktykom

monopolistycznym stosowanym przez podmioty posiadające pozycję dominującą lub
monopolistyczną, rozwojem konkurencji, jak i szeroko pojętą ochroną konsumentów.
UOKIK tworzy Centrala i dziewięć Delegatur regionalnych. Centrala UOKiK znajduje się w
Warszawie, podzielona jest na 9 Departamentów:
•

Gabinet Prezesa – który odpowiada za sprawy organizacyjne, kadrowe , prezydialne i
prasowe,

•

Departament Prawny – zajmuje się obsługą prawna Urzędu, organizowaniem prac
legislacyjnych,

•

Departament Infrastruktury – przeciwdziała praktykom monopolistycznym w sektorach
paliwowo-energetycznych, monopoli sieciowych (telekomunikacja, telewizja), usług
pocztowych , transportu., opiniuje również zamiary łączenia przedsiębiorców

•

Departament Usług i Rolnictwa – przeciwdziała praktykom monopolistycznym
dotyczącym rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, rybołówstwa itp. oraz szeroko pojętych
usług (finansowych, turystycznych, handlu itp.), opiniuje również zamiary łączenia
przedsiębiorców

•

Departament Przemysłu – przeciwdziała praktykom monopolistycznym w branżach
dotyczących przemysłu (przemysł hutniczy, włókienniczy, chemiczny itp.), opiniuje
również zamiary łączenia przedsiębiorców

•

Departament Polityki Konsumenckiej – zajmuje się szeroko rozumianą ochroną
konsumentów, rozpatruje wnioski o czyny nieuczciwej konkurencji, skargi konsumentów,
współpracuje z pozarządowymi organizacjami konsumenckimi,

•

Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą

- koordynuje prace

związane z harmonizacją polskiego prawa w dziedzinie polityki konkurencji i polityki

konsumenckiej z ustawodawstwem Unii Europejskiej, współdziała z organizacjami
międzynarodowymi,
•

Biuro Administracyjno Budżetowe – odpowiada za obsługę administracyjną Urzędu oraz
zajmuje się sprawami budżetu Urzędu,

•

Biuro Informatyki – zapewnia obsługę informatyczną Urzędu.

Delegatury UOKiK rozpatrują sprawy według właściwości terytorialnej (w
poszczególnych województwach). Reforma administracyjna kraju spowodowała konieczność
modyfikacji zasięgu terytorialnego delegatur. W dniu 26 stycznia weszło w życie
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 roku w sprawie określenia
właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
wydane na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy antymonopolowej. Zgodnie z tym
rozporządzeniem poszczególne Delegatury obejmują swym zasięgiem następujące
województwa:.
1. Delegatura UOKiK w Bydgoszczy – województwa: kujawsko-pomorskie i warmińsko mazurskie
2. Delegatura UOKiK w Gdańsku – województwa: pomorskie i zachodniopomorskie
3. Delegatura UOKiK w Katowicach– województwa: śląskie i opolskie
4. Delegatura UOKiK w Krakowie – województwa: małopolskie i podkarpackie
5. Delegatura UOKiK w Lublinie – województwa: lubelskie i podlaskie
6. Delegatura UOKiK w Łodzi – województwa: łódzkie i świętokrzyskie
7. Delegatura UOKiK w Poznaniu – województwo wielkopolskie
8. Delegatura UOKiK we Wrocławiu – województwa: dolnośląskie i lubuskie
9. Delegatura UOKiK w mieście stołecznym Warszawie – województwo mazowieckie.
Stan zatrudnienia w Urzędzie na dzień 31 grudnia 1999 roku prezentuje poniższe
zestawienie:
Wyszczególnienie

Osoby

Etaty

Centrala

121

115,875

Delegatury

69

68,75

Razem

190

184,625

Rok 1999 podobnie jak poprzednie odznaczał się stosunkowo dużą fluktuacja kadr. W tym
roku przyjęto do pracy 38 nowych pracowników, natomiast zwolniło się 34.

II.

Udział w przygotowywaniu projektów dokumentów rządowych

1.

Inicjatywy legislacyjne

Prace legislacyjne Urzędu w 1999 roku były szczególnie intensywne i dotyczyły czterech
ustaw i dwóch rozporządzeń Rady Ministrów, były to:
•

projekt ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który zmierza do dalszego
zbliżania polskiego prawa antymonopolowego do regulacji obowiązujących w UE oraz
doskonalenia go w celu przystosowania do zmian gospodarczych; zastąpi on w
przyszłości podstawowy akt prawny, na którym opiera się działalność organu
antymonopolowego, czyli ustawę z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, zwaną ustawą antymonopolową

•

projekt ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, która określa wymagania
dotyczące bezpieczeństwa produktów, zasady i tryb przeciwdziałania naruszeniom tych
wymagań oraz organy sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem produktów, zbliżając w
tym zakresie polskie prawo do regulacji obowiązujących w UE; wejdzie w życie 8
września 2000 roku. Urząd przygotował także projekty sześciu aktów wykonawczych do
tej ustawy, tj.
-

rozporządzenia Rady Mibnistrów o Krajowym Systemie Informowania o
Produktach i Usługach Niebezpiecznych,

-

założenia do projektu rozporządzenia RM o Systemie Monitorowania
Wypadków Konsumenckich,

-

rozporządzenia RM określającego szczegółowe warunki bezpieczeństwa
zabawek,

-

rozporządzenia RM w sprawie bezpieczeństwa produktów stwarzających
zagrożenie przez to, że ich wygląd wskazuje na inne przeznaczenie niż
rzeczywiste,

-

rozporządzenia RM o warunkach bezpieczeństwa i znakowania wyrobów
włókienniczych,

-

rozporządzenie RM w sprawie kontroli towarów wprowadzanych na polski
obszar celny (importowanych) w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa

•

projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz o
zmianie ustawy o radiofonii i telewizji rozszerzający katalog środków ochrony
konsumentów przed nieuczciwą konkurencją oraz dostosowujący przepisy polskie do
regulacji UE w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd i porównawczej.
Najpoważniejsza zmiana to zezwolenie na reklamę porównawczą, o ile spełnia ona
przesłanki zgodności z prawem i dobrymi obyczajami. Ustawa przewiduje przerzucenie
ciężaru dowodu w sprawach reklamy mylącej i porównawczej na reklamodawcę

•

projekt ustawy o kredycie konsumenckim będący ważnym ogniwem systemu ochrony
interesów ekonomicznych konsumenta, wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy
obowiązujące w UE. Projekt ustawy oraz rozporządzeń dotyczących zasad ustalania
wskaźnika rocznej stopy procentowej kredytu oraz udzielania zezwoleń na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie świadczenia kredytów konsumenckich są
wzorowane na odpowiednich regulacjach europejskich. Celem ustawy o kredycie
konsumenckim jest kompleksowe uregulowanie wszystkich kwestii związanych z tym
zagadnieniem, a zwłaszcza warunków umów, obowiązków kredytodawcy i uprawnień
kredytobiorcy, zasad nadzoru administracyjnego nad działalnością kredytodawców i
obowiązków związanych z ochroną informacji o kredytobiorcy. Prace nad ustawą będą
kontynuowane w roku następnym.

Rada Ministrów przyjęła dwa projekty rozporządzeń przygotowanych w Urzędzie, które
dotyczyły:
-

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przez
przedsiębiorców przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym - akt
wykonawczy do ustawy antymonopolowej (wydany na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy
antymonopolowej),

-

określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie
zamiaru łączenia przedsiębiorców oraz określenia organów podmiotów
zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia - również akt wykonawczy do ustawy
antymonopolowej (wydany na podstawie art. 11e ustawy antymonopolowej).

W związku z tym, że Prezesowi Urzędu podlega Inspekcja Handlowa, w Urzędzie
przygotowano projekty następujących trzech rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia
25 lutego 1958 roku o inspekcji Handlowej, które weszły w życie w 1999 roku:

-

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie zasad
współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem
konsumentów, a także z innymi organami administracji publicznej i instytucjami
kontrolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie
ochrony interesów konsumentów (wydane na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o Inspekcji
Handlowej);

-

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie trybu
i zasad nieodpłatnego pobierania prób towarów przez organy Inspekcji Handlowej
(wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o Inspekcji Handlowej);

-

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie trybu
postępowania organów Inspekcji Handlowej (wydane na podstawie art. 13 ust. 3
ustawy o Inspekcji Handlowej).
Na etapie uzgodnień międzyresortowych znajduje się również nowy projekt ustawy o

Inspekcji Handlowej.

Wykorzystując doświadczenie i materiały zebrane w toku postępowań wyjaśniających
prowadzonych w Urzędzie, skierowano do zainteresowanych resortów propozycje zmian
w istniejących przepisach prawnych, które lepiej powinny chronić interesy konsumentów.
Propozycje te dotyczyły:
• wniosku do MSWiA o wprowadzenie ograniczenia handlu zabawkami paramilitarnymi,
stanowiącymi wierne odzwierciedlenie broni palnej, w drodze zmiany rozporządzenia
MSWiA w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o broni, amunicji i
materiałach wybuchowych na poszczególne rodzaje broni białej oraz przedmioty, których
używanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu (Dz. U. z 1990 r. nr 76, poz. 451),
• wniosku do MZiOS z propozycją wydania nowego rozporządzenia, na podstawie ustawy o
środkach

farmaceutycznych,

materiałach

medycznych,

aptekach

i

nadzorze

farmaceutycznym, które uregulowałoby problematykę reklamy lekarstw wykorzystującej
wizerunek lekarza,

•

wystąpienia do Ministra Gospodarki o zmianę rozporządzenia MG w sprawie
szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych,
pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci

oraz standardów jakościowych

obsługi odbiorców (Dz. U. z 1998 nr 135, poz. 881) w celu zróżnicowania
odpowiedzialności konsumentów za ewentualne nieprawidłowości w zabezpieczeniach
liczników poboru energii umieszczonych w miejscach ogólnie dostępnych, np. na klatkach
schodowych. Minister Gospodarki zapowiedział uwzględnienie wniosku UOKiK przy
nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która zawiera delegację do wydania
rozporządzenia w sprawie przyłączania podmiotów do sieci (...),
•

wniosku do Ministra Łączności o zmianę rozporządzenia w sprawie oznakowania
urządzeń telekomunikacyjnych, w celu wprowadzenia obowiązku podawania przez
sprzedawcę informacji o posiadaniu lub nieposiadaniu homologacji przez dane urządzenie
telekomunikacyjne, tak by konsument mógł dokonać wyboru w warunkach pełnej i
wyraźnej informacji o nabywanym telefonie.

2.

Udział Urzędu w innych pracach legislacyjnych Rządu

Urząd zaopiniował łącznie 1897 rządowych projektów aktów normatywnych (niektóre były
rozpatrywane kilkakrotnie). W liczbie tej mieszczą się także opinie i uwagi zgłoszone do
stanowiska Rządu w sprawie poselskich projektów ustaw. Opiniując przedstawiane projekty
kierowano się głównie wpływem projektowanych uregulowań na konkurencję i sytuację
prawną konsumentów oraz zgodnością tych uregulowań z zasadami udzielania pomocy
publicznej dla przedsiębiorców.
Ogółem Urząd otrzymał do zaopiniowania 1367 projektów kierowanych do rozpatrzenia
przez Radę Ministrów lub stałe komitety Rady Ministrów oraz 530 projektów w ramach
uzgodnień międzyresortowych. Na etapie uzgodnień międzyresortowych zgłoszono uwagi
do 72 projektów, w tym między innymi do tak istotnych, jak projekty ustaw:
-

o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych

-

Prawo lotnicze,

-

Prawo pocztowe,

-

o zmianie ustaw o autostradach płatnych,

-

o ochronie środowiska,

-

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego,

-

o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,

-

o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i lokalach socjalnych,

-

o zasadach wspierania rozwoju regionalnego,

-

o cenach,

-

o regulacji rynku cukru i przekształceniach w przemyśle cukrowniczym,

-

o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,

-

o ochronie nabywców prawa okresowego korzystania z budynków mieszkalnych lub ich
części,

-

o warunkach udzielania i nadzorowaniu pomocy publicznej.

Urząd szczególnie intensywnie współpracował z Ministerstwem Gospodarki przy tworzeniu
projektu ustawy o dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
o którym mowa wyżej. Współpraca ta na etapie uzgodnień międzyresortowych polegała nie
tylko na opiniowaniu projektu, ale na opracowaniu części proceduralnej. Ten szczególny
rodzaj współpracy wynikał z faktu, iż na mocy ww. ustawy organem nadzorującym pomoc
publiczną (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami rządowymi) staje się Prezes UOKiK.
Decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 28 października 1998 roku Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów faktycznie przejął od Ministra Gospodarki
funkcję organu monitorującego pomoc publiczną w Polsce. Zmiana ta znalazła
odzwierciedlenie w projekcie tej ustawy przygotowanej przez Ministra Gospodarki. Zgodnie z
projektem Prezes UOKiK jest odpowiedzialny za kontrolowanie przestrzegania zasad
udzielania pomocy publicznej w Polsce z punktu widzenia jej zgodności z ustawą oraz
umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Kontrola ta odnosić
się ma do projektów aktów normatywnych, decyzji oraz umów będących podstawą udzielenia

pomocy. Do zadań Prezesa należeć będzie również zbieranie, rejestrowanie oraz
przetwarzanie informacji o udzielonej pomocy oraz ocena skuteczności i efektywności
udzielanej pomocy.
W związku z przejęciem nowych zadań i kompetencji wynikających z powyższej
ustawy decyzją nr 1/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku Prezes powołał w urzędzie Zespół
Pomocy Publicznej, który formalnie rozpoczął działalność 1 października 1999 roku. W skład
Zespołu, którym kieruje Radca Prezesa wchodzi 5 osób.
W okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy Zespół brał udział w szkoleniach
w zakresie pomocy publicznej. W ramach bieżącej działalności Zespołu prowadzone były
prace związane z opiniowaniem projektów aktów prawnych wpływających do Urzędu w
ramach uzgodnień międzyresortowych pod kątem ich zgodności z zasadami wyrażanymi w
projekcie ustawy o pomocy publicznej oraz prawem Unii Europejskiej w tym zakresie.
Pracownicy Zespołu brali udział w pracach związanych z harmonizacją prawa polskiego,
które określa warunki udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców z acquis
communautaire, a także w pracach Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej ds. rozpatrzenia
projektu ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiębiorców.

Wśród najbardziej istotnych uwag do opiniowanych projektów aktów prawnych można
wymienić uwagi zgłoszone przez Urząd m.in. do projektu ustawy – Prawo lotnicze. Urząd
proponował dostosowanie projektu tej ustawy do projektu ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów. W projekcie ustawy – Prawo lotnicze umieszczony został bowiem zapis, że do
przewozu lotniczego stosuje się przepisy ustawy antymonopolowej, przewidziano jednak
możliwość zastosowanie wyłączeń grupowych (na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów) od zakazów przewidzianych w tej ustawie. Urząd postulował dostosowanie
przesłanek wyłączeń grupowych do regulacji w tym zakresie przewidzianych w projekcie
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów a zarazem do prawa UE.
Za istotne należy uznać również uwagi zgłoszone do projektu ustawy o autostradach
płatnych. Urząd zakwestionował, jako niezgodny z zasadami konkurencji i nieracjonalny,
przepis umożliwiający branie udziału w postępowaniu przetargowym na budowę autostrad

jedynie spółkom akcyjnym, których wyłącznym przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest
budowa i eksploatacja autostrad. Zapis taki, umieszczony w ustawie, ograniczałby drastycznie
grupę przedsiębiorców mogących ubiegać się o koncesję, a tym samym zmniejszyłby
możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kolejnym bardzo ważnym projektem, do którego zgłoszono uwagi, był projekt ustawy o
zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Urząd zaproponował, w związku z
projektowaną materią, m.in. wprowadzenie do K.p.c. przepisu umożliwiającego (Prezesowi
UOKiK oraz powiatowym (miejskim) rzecznikom konsumentów występowanie z
powództwami do sądu w sprawach konsumenckich w razie zagrożenia lub naruszenia
zbiorowych interesów konsumentów przez organizacje konsumenckie. Zaproponowano także
uproszczenie w K.p.c. postępowania w sprawach konsumenckich, zmierzające w kierunku
ułatwienia konsumentom dochodzenia ich praw i zapewnienia zgodności ze standardami Unii
Europejskiej a także obniżenie opłat sądowych w sprawach konsumenckich.
Istotne uwagi dotyczące uprawnień konsumentów zgłoszone zostały do projektu ustawy
o ochronie nabywców prawa okresowego korzystania z budynków mieszkalnych lub ich
części. Uwagi dotyczyły m.in. konieczności zapewnienia konsumentom w zawieranych
umowach ochrony w przypadku zbycia przez właściciela budynku (lub jego części). Zdaniem
Urzędu konsument powinien w takim wypadku doznawać takiej samej ochrony, jak najemca
w okolicznościach i na zasadach przewidzianych w art. 678 § 2 Kodeksu cywilnego. Urząd
podniósł również kwestię konieczności uregulowania problemu zmiany wynagrodzenia już po
podpisaniu umowy między przedsiębiorcą a nabywcą prawa okresowego korzystania z
budynku lub jego części. Konieczność ta wynika z istoty umowy (jest ona z zasady
długoterminowa) i z sytuacji gospodarczej (ciągle znaczący poziom inflacji).
uczestniczył także w pracach związanych z przygotowywanymi przez inne resorty
projektami aktów prawnych chroniących konsumentów, np. w pracach nad ustawą o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt wadliwy. Powyższy akt
prawny implementuje przepisy UE w tym zakresie.
UOKiK uczestniczył intensywnie również w pracach nad projektem nowej ustawy o
cenach, która zapewni swobodę ich ustalania, ochronę interesów przedsiębiorców i
konsumentów przed potencjalnymi nadużyciami swobody ustalania cen oraz będzie chronić
konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Szczegółowe zasady
uwidaczniania cen towarów i usług i oznaczania towarów ceną będą określone w drodze
rozporządzenia, które implementuje przepisy UE o ochronie konsumentów poprzez
wskazywanie cen produktów oferowanych konsumentom.

3. Realizacja Rządowego programu „Przeciwdziałanie monopolom i umacnianie
konkurencji”
W 1998 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy program „Przeciwdziałania monopolom i
umacniania konkurencji”. Zgodnie z tym programem UOKiK w 1999 roku monitorował stan
konkurencji w wybranych segmentach gospodarki. Na podstawie informacji uzyskanych od
resortów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań ujętych w programie, UOKiK
przygotował i przedstawił Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów , a następnie Radzie
Ministrów 4 okresowe informacje ilustrujące przebieg realizacji programu. W powyższych
dokumentach wskazywano postępy prac w zakresie demonopolizacji poszczególnych
sektorów gospodarki, a także sygnalizowano występujące opóźnienia i zagrożenia realizacji
zadań. Dokonano też ocen stanu koncentracji w wybranych, kluczowych segmentach rynku
(m.in. paliwowym, gazowniczym, bankowym, w sferze handlu wewnętrznego itp.).
Analiza przebiegu prac w 1999 roku wskazuje m.in., że:


w sektorze telekomunikacyjnym stworzono przesłanki demonopolizacji rynku usług
międzystrefowych poprzez rozstrzygnięcie przetargu i przyznanie koncesji trzem
niezależnym operatorom;



w sektorze energetycznym przyspieszono prace zmierzające do wypracowania
zintegrowanego harmonogramu wdrażania rynku energii i prywatyzacji jednostek tego
sektora;



w sektorze górnictwa kamiennego trwają działania restrukturyzacyjne, zgodnie z
przyjętą przez Radę Ministrów korektą rządowego programu „Reforma Górnictwa
Węgla Kamiennego w Polsce w latach 1998-2002”.

W innych obszarach (m. in. sektor paliwowy, gazowniczy) prowadzone są prace zmierzające
do aktualizacji programów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych.
4. Realizacja „Polityki konsumenckiej na lata 1998-1999”
W 1998 roku Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez UOKiK dokument pt.:
„Rządowa polityka konsumencka na lata 1998-1999”. W roku ubiegłym UOKiK kontynuował
prace dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów. W tym celu opracował nowelizację
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz projekt ustawy o kredycie konsumenckim,
uczestniczył w pracach przy tworzeniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz

odpowiedzialności za produkt wadliwy oraz przy tworzeniu ustawy o cenach (wszystkie
omawiane wcześniej).
Urząd

kontynuował

również

prace

legislacyjne

zmierzające

do

zapewnienia

bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czego efektem było opracowanie ustawy o
ogólnym bezpieczeństwie produktów wraz z aktami wykonawczymi (omawiana wcześniej).
W celu zwiększenia respektowania przez przedsiębiorców praw konsumentów UOKiK
prowadził postępowania wyjaśniające na wniosek konsumentów, w tym zwłaszcza badał
warunki umów zawieranych z konsumentami. Urząd przeanalizował między innymi ogólne
warunki umów sprzedaży samochodów przez konsorcja samochodowe oraz warunki promocji
firm wysyłkowych i umów sprzedaży towarów przez firmy wysyłkowe. W dziedzinie usług
finansowych pracownicy UOKiK badali warunki umów o prowadzenie rachunków
oszczędnościowo - rozliczeniowych oraz zasady udzielania i oprocentowania kredytów przez
niektóre banki. Urząd obserwował także prawidłowość prowadzenia konkursów audiotele
oraz zasady organizacji akcji promocyjnych przez operatorów telefonii komórkowej.
Podmioty, które narzucają niesprawiedliwe warunki umów lub wprost łamią prawa
konsumentów były wzywane przez Urząd do dokonania zmian tych warunków, tak by zapisy
umów chroniły interesy konsumentów w dostatecznym stopniu. Na podstawie ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Urząd prowadzi postępowania także w sprawie reklamy
niezgodnej z przepisami. Wyniki postępowań wyjaśniających dają podstawę do wystąpień
Urzędu do przedsiębiorców z wezwaniami do dobrowolnego zaniechania reklamy sprzecznej
z prawem, wprowadzającej w błąd czy naruszającej dobre obyczaje. W przypadku
szczególnie rażących naruszeń prawa UOKiK występował z roszczeniami na drogę sądową.
Przy realizacji zadania dotyczącego zapewnienia powszechnego dostępu do informacji i
edukacji konsumenckiej oraz świadczenia poradnictwa konsumenckiego UOKiK
posiłkował

się

między

innymi

zlecaniem

zadań

organizacjom

konsumenckim:

Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich, Polskiemu Towarzystwu Ekonomiki i Gospodarstwa
Domowego, Konsumenckiemu Instytutowi Jakości, Związkowi Obrony Konsumentów oraz
Federacji Konsumentów.
UOKiK zlecił przygotowanie cykul szkoleń dla powiatowych rzeczników konsumentów,
przedstawicieli rad powiatów i pracowników Inspekcji Handlowej. Organizację czterech
dwudniowych szkoleń dla 400 osób UOKiK zlecił Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich.

Szkolenia dla rzeczników konsumentów z poszczególnych województw odbyły się w
Warszawie (dwa szkolenia), Katowicach i w Poznaniu. Poruszone podczas szkoleń tematy
wykładów dotyczyły praktycznego stosowania prawa konsumenckiego i były próbą
odpowiedzi na zgłaszane przez rzeczników problemy. Omówiono między innymi
podstawowe zagadnienia dotyczące prawnej ochrony konsumentów w Polsce. Każdy
uczestnik szkolenia otrzymał opracowanie pt. "Podstawowe akty prawne i wzory pism
(wezwań) w sprawach nieuczciwej konkurencji", wg stanu na dzień 30 października 1999 r.
Zawarto w nim wyciągi z kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, przepisy
regulujące reklamę, sprzedaż, odpowiedzialność sprzedawców i dostawców usług, a także
przepisy, na mocy których funkcjonują UOKiK, IH, IS oraz rzecznicy. Opracowanie zawiera
przepisy o nieuczciwej konkurencji i wzory wezwań w sprawach stosowania oszukańczych
praktyk marketingowych, wprowadzających w błąd oznaczeń produktów oraz przykład
wezwania w sprawie udziału lekarza w reklamie środka farmaceutycznego. Umieszczono w
nim także przykładowe wezwanie sądowe do próby ugodowej. Pozytywne opinie uczestników
szkoleń po ich zakończeniu potwierdziły walor dydaktyczny i potrzebę dalszego
organizowania podobnych spotkań.
Realizując postulat dostarczania konsumentom wiarygodnej informacji o rynku dóbr i
usług UOKiK zlecił kilkanaście testów porównawczych artykułów konsumpcyjnych. PTEGD
oraz KIJ przetestowały między innymi makaron, zupy typu "gorący kubek", odżywki mleczno
owocowe, desery mleczno - owocowe, maszynki do golenia, kawę mieloną, herbatę
ekspresową. Wyniki testów porównawczych są publikowane przez prasę, z adnotacją, że
zrealizowano je ze środków UOKiK. Zlecane i firmowane przez organ administracji testy
porównawcze są cennym źródłem informacji rynkowej dla konsumentów.
UOKiK dąży do informowania konsumentów o wszystkich zmianach w obowiązującym
prawie oraz o nowych przepisach, przyjętych celem usprawnienia systemu ochrony ich praw
ekonomicznych.

Na

zamówienie

Urzędu,

Stowarzyszenie

Konsumentów

Polskich

opublikowało serię broszur na temat umów zawieranych przez konsumentów z
monopolistami dostarczającymi prąd, gaz, ciepło. Przedstawiono w nich podstawy prawne
umów oraz uprawnienia przysługujące konsumentom, podkreślając zwłaszcza obowiązek
zapoznania się z treścią umowy przed jej podpisaniem. Broszury te są wykorzystywane w
pracy

powiatowych

(miejskich)

rzeczników konsumentów,

pracowników

Inspekcji

Handlowej i Delegatur Urzędu. Część broszurek jest przekazywana konsumentom listownie
lub osobiście, adekwatnie do zgłaszanych skarg i wątpliwości.
W celu usprawnienia dostępu konsumentów do wymiaru sprawiedliwości UOKiK
opracował koncepcję przed-sądowego (administracyjnego) rozstrzygania drobnych sporów
konsumenckich, która ma uprościć przewlekłą procedurę dochodzenia roszczeń.
Zadanie stworzenia warunków finansowych rozwoju ruchu konsumenckiego zestawienie pozycji pieniężnych rozdysponowanych w roku 1999 przez Zespół ds. podziału
środków budżetowych, przeznaczonych na dotacje dla jednostek niepaństwowych na
realizację zadań państwowych z dziedziny ochrony konsumentów (powołany w Urzędzie
specjalnie do tego celu) przedstawiono w poniższej tabeli:
Dotacja
Rodzaj zadania

Organizacja konsumencka
wykonująca zadanie

za 1999
w tysiącach pln

1. poradnictwo
konsumenckie

Federacja Konsumentów,
Związek Obrony
Konsumentów
1.550,0

2. broszury i ulotki
edukacyjne dla
konsumentów,
nauczycieli i uczniów
oraz dla jednostek
samorządu terytorialnego
3. badania konsumenckie
towarów i usług oraz
udział
w
pracach
normalizacyjnych

4. szkolenia dla rzeczników
konsumentów
Razem

Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich,
Polskie Towarzystwo
Ekonomiki Gospodarstwa
Domowego, Konsumencki
Instytut Jakości
Federacja konsumentów,
Polskie Towarzystwo
Ekonomiki Gospodarstwa
Domowego, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich,
Konsumencki Instytut
Jakości
Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich

313,8

135,6

265,0
2.264,4

UOKiK monitoruje proces powoływania konsumenckiej reprezentacji na szczeblu
samorządowym – powiatowych rzeczników konsumentów i stale z nimi współpracuje.
Pracownik UOKiK odpowiedzialny za kontakty z rzecznikami udziela im fachowej pomocy
w wypełnianiu ich obowiązków, udzielając szczegółowych odpowiedzi na liczne pytania
zgłaszane listownie i telefonicznie oraz wysyła im ulotki i broszury edukacyjne.
Ważnym instrumentem realizacji polityki konsumenckiej w roku 1999 było - w
ramach ustawowej działalności – zatwierdzanie przez Prezesa UOKiK planów kontroli
przeprowadzanych przez Inspekcję Handlową oraz sprawowanie nadzoru nad jej
działalnością. W roku 1999 oprócz zatwierdzenia przedstawionych przez IH planów Prezes
UOKiK zlecił dodatkowo:
-

kontrole firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową,

-

rozszerzenie kontroli usług pralniczych o zgodność z prawem warunków zawartych w
regulaminach stosowanych przez pralnie,

-

rozszerzenie kontroli oznakowania olejów roślinnych o kontrolę informacji o braku
cholesterolu i wykonywania zobowiązań producentów w tym zakresie wobec UOKiK,

-

kontrolę sprzedaży sprzętu grzejnego powszechnego użytku pod kątem znaku
bezpieczeństwa B,

-

kontrolę zabawek pirotechnicznych,
kontrolę dystrybucji wybranych artykułów żywnościowych, pod kątem zasad
kształtowania się cen w poszczególnych ogniwach obrotu i przetwórstwa,

-

kontrolę znakowania wyrobów włókienniczych znajdujących się w handlu.

5. Opiniowanie projektów programów rządowych lub resortowych
W 1999 roku Urząd opiniował następujące ważniejsze programy rządowe:


Program sektorowy „Wielka Synteza Chemiczna” na lata 1999-2010



Program „Polityka Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku”



Założenia polityki energetycznej polski do 2020 roku



Strategia Rozwoju Telekomunikacji na wsi 2000-2004



Założenia polityki transportowej państwa na lata 2000-2015



Koncepcja Polityki Przestrzennej Zagospodarowania Kraju



Program restrukturyzacji PKP



Program restrukturyzacji przemysłu koksowniczego



Korektę programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego



Restrukturyzację przemysłu hutnictwa żelaza i stali



Politykę celną. Rolę kontyngentów taryfowych na tle polityki handlowej Polski.

Ponadto przekazano uwagi do:


Informacji Ministra Gospodarki o przebiegu realizacji reformy górnictwa węgla
kamiennego – sprawozdanie roczne za 1998 r,



Informacji Ministra Skarbu o procesie restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego w
Polsce,



Projektu „Koncepcji średniookresowego rozwoju gospodarczego kraju do 2001 roku”,



„Informacji o inwestycjach centralnych zakończonych w 1998 roku”,



Projektu opracowania pt. „Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 1998
roku”,



Kierunków prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2000 r. dokumentu przygotowanego
przez Ministra Skarbu - stanowiącego część uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej
na rok 2000,



Protokołu poprawek do Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej,



Wstępnej wersji „Programu handlu wewnętrznego,”



projektu „Rocznego programu działań interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego”,



Projektu dokumentu pt. „Ogólna założenia programu powstania i rozwoju grup
producenckich w Polsce”.
Opiniując projekt przedstawionego przez Ministra Gospodarki dokumentu „Założenia

polityki energetycznej do roku 2020”, Urząd zgłosił zastrzeżenie do tych zapisów w
dokumencie, które odnosiły się w szczególności do projektów rozwiązań zakładających

administracyjną ingerencję w ustalenie cen węgla. W opinii Urzędu projektowane
rozwiązania mogą utrudnić dostosowanie górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w
warunkach gospodarki rynkowej. Zastrzeżenia Urzędu zostały uwzględnione i zapisy te
zostały usunięte z projektu kierowanego na KERM.
Opiniując projekt „Strategii rozwoju telekomunikacji na wsi w latach 2000-2004”
Urząd podkreślił, że proponowana koncepcja winna w większym stopniu uwzględniać
możliwości jakie daje konkurencja między operatorami w procesie ubiegania się o
uczestnictwo w planowanych przedsięwzięciach. Stworzy ona bowiem gwarancje
przygotowania i realizacji optymalnych rozwiązań inwestycyjnych. Dlatego też w ocenie
Urzędu w ostatniej wersji dokumentu należałoby szerzej przedstawić tryb i kryteria wyboru
operatora, a także istotną dla pobudzenia procesów inwestycyjnych problematykę rozliczeń
międzyoperatorskich.
Opiniując projekt „Rocznego programu działań interwencyjnych Agencji Rynku
Rolnego” Urząd zwrócił uwagę dotyczącą zbyt dużej skali działań interwencyjnych ARR na
rynku zboża oraz objęcia działaniami interwencyjnymi na rynku mleka tylko spółdzielni
mleczarskich nie zaś wszystkich producentów wytwarzających produkty objęte działaniami
interwencyjnymi.
Opiniując projekt rządowej Polityki prorodzinnej państwa UOKiK zgłosił propozycję
wprowadzenia zapisu nakładającego na MEN i KRRiTV zadania prowadzenia stałej edukacji
konsumenckiej w placówkach oświaty i w mediach oraz zaproponował obostrzenie przepisów
dotyczących reklamy z udziałem dzieci przez MZiOS i KRRiTV.
polityki ekologicznej uwzględnić założenia polityki konsumenckiej, dotyczące np. edukacji
konsumenckiej w zakresie zdrowego środowiska naturalnego.
6.

Istotne dokumenty i opracowania, przygotowane przez inne instytucje i organizacje
opiniowane przez Urząd
Urząd rozpatrywał szereg spraw dotyczących ochrony przed nadmiernym przywozem

na polski obszar celny niektórych towarów,

towarów po cenach dumpingowych, jak

również sprawy ustanawiania kontyngentów taryfowych, taryf celnych itp.

W 1999 roku Urząd rozpatrzył łącznie 28 spraw tego typu, w tym 25 spraw dotyczyło
wniosków o wszczęcie postępowań ochronnych przed nadmiernym przywozem niektórych
towarów na polski obszar celny oraz podjęcia, w ich wyniku, działań ochronnych
przewidzianych prawem. Dotyczyło to przywozu następujących grup towarów: tkanin z
włókien syntetycznych, przędz z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych
włókien z wełną, blach ocynkowanych, blach walcowanych na gorąco, blach powlekanych,
prętów żebrowanych do zbrojenia betonu, żelazokrzemu, żelazokrzemomanganu, używanych
ciągników rolniczych, używanych kombajnów zbożowych, glin ogniotrwałych, saletry
amonowej, przędzy teksturowanej z poliestru, węgla kamiennego i węgla bitumicznego
koksowego.
Pozostałe trzy sprawy dotyczyły wniosków o wszczęcie postępowań antydumpingowych
w sprawie przywozu na polski obszar celny następujących grup towarów: kabla poliestrowego
oraz włókien poliestrowych ciętych, zapalniczek gazowych kieszonkowych jednorazowych,
rękawic roboczych.
Ponadto Urząd zaopiniował w 1999 r. 15 projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz
projektów innych dokumentów kierowanych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady
Ministrów lub KERM dotyczących ustanowienia kontyngentów taryfowych i taryf celnych
na niektóre towary, maszyny i urządzenia, które to działania miały służyć ułatwieniu
restrukturyzacji takich dziedzin, jak: przemysł elektroniczny, hutnictwo, przemysł
zbrojeniowy, farmaceutyczny i wyrobów techniki medycznej i inne, a także stanowić ochronę
polskiego przemysłu i rolnictwa poprzez ustanowienie taryf celnych i kontyngentów
przywozu na grupy takich wyrobów, jak: tytoń homogenizowany, sprzęt rehabilitacyjny oraz
niektóre towary rolne (jogurt, masło).
Opiniując wnioski Ministra Gospodarki w sprawie ustanowienia kontyngentów
ilościowych na import węgla stwierdzono, że z punku widzenia ochrony konkurencji
wprowadzenie kontyngentów ilościowych na import węgla może być elementem
utrwalającym monopol krajowych producentów węgla. Urząd docenia jednak potrzebę
ochrony krajowego górnictwa w trudnym okresie jego głębokiej restrukturyzacji. Realizacja
rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego wymaga min. ograniczenia skali
wydobycia i zmniejszenia zatrudnienia. W tej sytuacji szybko rosnący import węgla z
Federacji Rosyjskiej i Czech, może utrudnić osiągnięcie zakładanych celów reformy. Z tych
względów nie zgłoszono zastrzeżeń do przedłożonych wniosków.

7.

Udział przedstawicieli Urzędu w pracach zespołów (komisji) międzyresortowych
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów powołał w kwietniu 1999 roku Stałą Grupę

Roboczą ds. Energetyki. W pracach grupy uczestniczą Podsekretarze Stanu w Ministerstwach
Finansów, Gospodarki i Skarbu Państwa oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Na
Przewodniczącego Grupy powołany został Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
Pierwszym zadaniem grupy było opracowanie na podstawie rozpatrzonych wcześniej przez
KERM materiałów, dokumentu obejmującego całość problemów dotyczących prywatyzacji
sektora elektroenergetycznego oraz wprowadzenia rynku energii elektrycznej wraz z
harmonogramem realizacji tych przedsięwzięć.
W czerwcu 1999 roku KERM, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Prezesa UOKiK
dokumentu pt.: „Reforma sektora elektroenergetyki. Prywatyzacja i wprowadzenie rynku
energii elektrycznej. Diagnoza i kierunki działań.”, zlecił przygotowanie przez Stałą Grupę
Koordynacyjną kompleksowego dokumentu na temat zasad funkcjonowania rynku energii
elektrycznej wraz z programem prywatyzacji i przedłożenie go pod obrady KERM i Rady
Ministrów.
W

październiku

1999

roku

Stała

Grupa

Robocza

przedstawiła

Komitetowi

Ekonomicznemu Rady Ministrów kompleksowy dokument składający się z dwóch
opracowań:
-

Prywatyzacja sektora energetycznego. Założenie programowe i realizacja (opracowanie
MSP),

-

Zasady działania rynku energii elektrycznej w roku 2000 i latach następnych
(opracowanie MG i URE).

W toku dyskusji nad przedstawionymi projektami Stała Grupa Koordynacyjna wypracowała
stanowisko m.in. w budzących kontrowersje sprawach:
-

przyspieszenia procesu prywatyzacji elektroenergetyki,

-

finansowej restrukturyzacji i kontraktów długoterminowych.

Materiał został przyjęty przez KERM, który zobowiązał Stałą Grupę Roboczą do
przygotowania harmonogramu prywatyzacji i wprowadzenia rynku energii elektrycznej.
W 1999 roku kontynuowane były prace Międzyresortowego Zespołu ds. Badania
Procesów Własnościowych i Koncentracji Kapitału w środkach masowego przekazu,
powołanego Zarządzeniem nr 64 Prezesa Rady Ministrów z 22 września 1998 roku, którego
zadaniem było dokonanie analizy procesów koncentracji w środkach masowego przekazu i
przygotowanie raportu końcowego.
Zespołowi przewodniczyła Wiceprezes Urzędu. Redakcyjne przygotowanie raportu, a
także obsługa posiedzeń Zespołu należały do obowiązków Urzędu. Raport przygotowany w
marcu 1999 roku został wraz z wnioskami pozytywnie przyjęty przez KERM i Radę
Ministrów.
Wiceprezes Urzędu

była również członkiem Zespołu do spraw Restrukturyzacji

Przemysłu Hutnictwa Żelaza i Stali, który przygotował w 1999 roku aktualizację „Programu
restrukturyzacji przemysłu Hutnictwa Żelaza w Polsce”.
Przedstawiciel Urzędu (Dyrektor Departamentu) jest członkiem Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd, w której reprezentuje Prezesa Urzędu.
Przedstawiciele Urzędu uczestniczyli także w pracach:
• Międzyresortowego Zespołu ds. handlu metodami elektronicznymi,
• Komitetu Koordynacyjnego ds. Standaryzacji i Certyfikacji,
• Komitetu Sterującego ds. organizmów zmodyfikowanych genetycznie, działającego w
ramach Programu Bezpieczeństwa Biologicznego,
• Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu Lekkiego,
• Krajowego Forum Koordynującego PRAQ III,
•

Komitetu Sterującego ds. organizmów zmodyfikowanych genetycznie, w Instytucie
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Ramowy Program Bezpieczeństwa Biologicznego.

8.

Materiały przygotowane dla Komisji Sejmowych, a w szczególności dla Sejmowej
Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd przygotował następujące informacje dla Sejmowej Komisji Ochrony

Konkurencji i Konsumentów:
-

w sprawie skarg na poziom opłat za energię elektryczną i cieplną, jakie wpływały do
Urzędu po wprowadzeniu nowych taryf,

-

o reklamie leków i paraleków w Polsce,

-

o działalności IH na rzecz ochrony młodego konsumenta,

-

o sytuacji w przemyśle spirytusowym oraz o wprowadzaniu do obrotu nielegalnych
wyrobów spirytusowych,

-

o zasadach koordynacji działalności instytucji zajmujących się kontrolą jakości i obrotu
artykułami rolno – spożywczymi.
Ponadto przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w kilkunastu posiedzeniach Podkomisji i

Komisji Sejmowych, na których omawiano sprawy zwiane m.in. z:
-

wdrażaniem w życie ustawy Prawo Energetyczne,

-

projektem ustawy Prawo Telekomunikacyjne,

-

prywatyzacją sektora energetycznego,

-

działalnością Inspekcji Handlowej.

Urząd przygotował również cztery odpowiedzi na interpelacje poselskie dotyczące
problemów zwianych z działalnością sektorów energetycznego i telekomunikacyjnego.
III.

Praktyki monopolistyczne
W 1999 roku UOKiK prowadził 347 postępowań antymonopolowych dotyczących

stosowania przez podmioty praktyk monopolistycznych, z czego 235 wszczęto w roku 1999, a
112 wszczęto w latach wcześniejszych.

W 1999 roku zakończono w formie decyzji administracyjnych 240 postępowań (107
na koniec grudnia było w toku). Rozstrzygnięcia tych postępowań dotyczyły 355 praktyk
(wynika to z faktu, że jedno postępowanie antymonopolowe może być prowadzone pod
zarzutem stosowania kilku praktyk jednocześnie). W ponad 35% stwierdzono stosowanie
praktyk monopolistycznych, w ok.18% umorzono postępowanie, a około 1,5% zarzutów
zakończyło się ugodą. Odmowa uwzględnienia żądania stwierdzenia praktyki dotyczyła
ponad 31% praktyk. Odmowa wynikała z faktu, że postępowanie administracyjne nie
potwierdziło podnoszonych przez stronę zarzutów. Inne rozstrzygnięcia dotyczyły 13 %.
Ponad połowa stwierdzonych praktyk odnosiła się do sektora komunalnego, ok.15%
sektora energetycznego, 11% gospodarki wodno-kanalizacyjnej, pozostałe do przemysłu,
rolnictwa, handlu i usług.
Tabela: Praktyki monopolistyczne
L.p Wynik postępowania
.
1
2

3
4
5
6

Stwierdzono
praktykę
Odmowa
uwzględnienia
żądania
stwierdzenia
praktyki (nie
stwierdzono
praktyki)
Umorzono
postępowanie
Zatwierdzono ugodę
Inne rozstrzygnięcia
Ogółem

Wszczęte
z urzędu
19

Wszczęte
W tym:
na
ochrona
konsument wniosek
ów
12
108

W tym:
ochrona
konsumentó
w
45

Ogółem

127

3

3

110

53

113

5

1

59

13

64

1
15
43

1
2
19

4
31
312

4
12
127

5
46
355

Podmioty 87 razy odwołały się od wydanych decyzji do Sądu Antymonopolowego, który:
•

utrzymał w mocy 43 decyzje Urzędu (wydane przez departamenty Centrali, bądź
delegatury Urzędu), co stanowi 49,4% ogółu odwołań rozpatrzonych przez Sąd
Antymonopolowy w 1999 r.,

•

zmienił całkowicie 14 decyzji UOKiK ( 16,1% orzeczeń), np. oddalił żądanie stwierdzenia
praktyki, inaczej sformułował praktykę monopolistyczną

•

uchylił całkowicie 16 decyzji UOKiK ( 18,4% orzeczeń),

•

uchylił częściowo 7 decyzji UOKiK ( 8% orzeczeń),

• umorzył postępowanie w 5-ciu przypadkach ( 5,8% orzeczeń),
zawiesił postępowanie w 2-ch przypadkach ( 2,3% orzeczeń).
Postępowania prowadzone przeciwko podmiotom zajmującym pozycję monopolistyczną lub
silnie dominującą miały szczególne miejsce w pracach Urzędu. Najczęściej praktyki
monopolistyczne dotyczyły następujących obszarów:
•

Energetyki

Najczęściej

stosowanymi

praktykami

było

„zawłaszczanie” przez przedsiębiorstwa

energetyczne dystrybuujące energię elektryczną rynku budowy przyłączy energetycznych.
Spory pomiędzy przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi i właścicielami zakładów
instalacyjnych w sprawie sposobu realizacji przyłączy powstały wraz z wejściem w życie
przepisów wykonawczych do prawa energetycznego, które nakładają na przedsiębiorstwa
energetyczne obowiązek realizacji i finansowania przyłączenia odbiorców w sytuacji, gdy
sieci przewidziane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Urząd
stwierdził, że przedsiębiorstwa energetyczne uniemożliwiają podmiotom przyłączanym do
sieci wybór wykonawcy robót, a przez to pozbawiają ich możliwości realizacji przyłączenia
często tańszym kosztem.
Druga często stosowana praktyka polegała na zmuszaniu przedsiębiorców do
sfinansowania budowy urządzeń elektroenergetycznych, a następnie do ich nieodpłatnego
przekazania na majątek zakładu energetycznego.
Inna praktyka polega na takim sposobie wyłaniania przez zakłady energetyczne firm
wykonawczych, który powodował uzyskiwanie przez nie wyłączności na wykonywanie
przyłączy w poszczególnych rejonach energetycznych. Takie działanie uniemożliwiło
prowadzenie działalności pozostałym przedsiębiorcom, posiadającym uprawnienia niezbędne
do wykonywania prac elektroinstalacyjnych. Efektem był również podział rynku według
kryteriów podmiotowych, gdyż firma, która otrzymała „koncesję” na wykonawstwo przyłączy
obsługiwała konkretny rejon energetyczny.

Inne praktyka dotyczyły energetyki cieplnej – praktyka polegała na odmowie uznania
zmniejszenia mocy zamówionej, a także odmowie dostaw energii cieplnej do spółdzielni
mieszkaniowej, przy braku alternatywnych źródeł zaopatrzenia
•

Rynku telekomunikacyjnego
Praktyki

monopolistyczne

stosowane

najczęściej

przez

rejonowe

zakłady

telekomunikacyjne polegały na uzależnianiu zawarcia umowy o korzystanie ze stacji
telefonicznej od przyjęcia lub spełnienia innego świadczenia nie związanego z przedmiotem
umowy, a polegającego na wymuszaniu zapłaty długu poprzedniego abonenta stacji
telefonicznej za usługi telekomunikacyjne
Urząd stwierdził również, że TP S.A. narzucała gminom warunek nieodpłatnego
przejęcia na swój majątek sieci telekomunikacyjnej wybudowanej przy udziale finansowym
tych gmin oraz uprzywilejowane traktowanie podmiotów współuczestniczących w
rozbudowie sieci poprzez przyznania prawa do refundacji wniesionych środków finansowych
wyłącznie kontrahentom nie będącym gminami.
Urząd wydał również decyzję stwierdzającą stosowanie praktyki monopolistycznej przez
prywatnego operatora telekomunikacyjnego. Praktyka polegała na nadużywaniu pozycji
dominującej poprzez zobowiązanie mieszkańców gminy do wykorzystania wniesionej kaucji
na realizację inwestycji w formie zrealizowanych rozmów telefonicznych w ciągu 6-ciu
miesięcy od przyłączenia do sieci operatora. Kwota niewykorzystana w tym okresie przez
abonenta, a także kaucja w przypadku nie przystąpienia do sieci przepadła na rzecz tego
operatora, co przynosiło operatorowi nieuzasadnione korzyści. Urząd zakazał stosowania
takiej praktyki
•

Telewizji kablowych
Urząd wydał decyzję uznającą za praktykę zawarcie porozumienia pomiędzy spółdzielnią

mieszkaniową a operatorem telewizji kablowej w celu ograniczenia dostępu do rynku innym
operatorom telewizji sieci kablowej i wyeliminowania z rynku konkurentów nie objętych
porozumieniem. Urząd stanął na stanowisku, że na rynku powinna funkcjonować
konkurencja, skoro nie ma przeszkód prawnych, ekonomicznych ani technicznych aby w
zasobach mieszkaniowych spółdzielni sieci kablowe funkcjonował więcej niż jeden operator

telewizji kablowej. Urząd uważa, że gdy na rynku działa dwóch lub więcej konkurentów o
wyborze jednego z nich decydować powinni odbiorcy usług, a nie uzyskanie przez jednego z
nich przywileju wyłączności świadczenia usług, gdyż godzi to w wolność konkurowania.
Inna decyzja stwierdzała stosowanie praktyk monopolistycznych poprzez brak w umowie
abonenckiej zapisu określającego zasady udzielania bonifikat w przypadku dostarczania
sygnału złej jakości, uniemożliwiającego prawidłowy odbiór programów.
Praktyki polegały też na stwarzaniu konsumentom uciążliwych warunków dochodzenia
swoich praw poprzez: nie określanie w umowie abonenckiej warunków na jakich mogą
wystąpić zmiany w częstotliwości nadawanych programów oraz ograniczanie w umowie
prawa abonenta do możliwości nie wyrażenia zgody na przesyłanie pod jego adresem
materiałów promocyjnych.
•

Transportu samochodowego

Urząd wydał decyzję stwierdzającą stosowanie przez Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej zmowy cenowej, czyli porozumienia pomiędzy podmiotami konkurującymi
ze sobą na rynku usług przewozowych, w wyniku którego podmioty ustaliły jednakowe ceny
biletów. W świetle prawa antymonopolowego działania polegające na zawieraniu przez
konkurujących ze sobą przedsiębiorców porozumień, które prowadzi do wspólnego ustalania
bądź kształtowania cen są zakazane. Z prawnego punktu widzenia nie ma znaczenia wysokość
ustalonych cen, a sam fakt wspólnego ich ustalenia, gdyż działania takie eliminują
konkurencję.
•

Rolnictwa
Urząd stwierdził stosowanie przez Zakłady Przemysłu Tłuszczowego praktyki

monopolistycznej polegającej na narzucaniu uciążliwych warunków umów poprzez zmianę
warunków umów kontraktacji nasion rzepaku. Zakłady narzucały ceny rzepaku producentom,
z którymi zawarły umowy a następnie nie dotrzymywały trybu i terminu ustalania cen
przewidzianego w tych umowach.
Inna praktyka polegała na zobowiązywaniu podmiotów do nie zawierania w trakcie
trwania umowy innych umów na kontraktacje np. buraka cukrowego .

•

Przemysłu

W przemyśle praktyki polegały m.in. na:
-

nieuczciwym oddziaływaniu na kształtowanie cen opon poprzez zamieszczanie w
umowach sprzedaży klauzul zobowiązujących odbiorców do stosowania przez nich w
dalszej odsprzedaży cen nie niższych niż określone przez producenta;

-

nadużywaniu pozycji dominującej na rynku przez jedną z hut poprzez utworzenie systemu
sprzedaży

własnych

wyrobów,

powodującego

uprzywilejowanie

niektórych

przedsiębiorców.
IV. Kontrola łączeń przedsiębiorców
W 1999 roku UOKiK rozpatrzył 1079 spraw dotyczących zamiaru łączenia
przedsiębiorców. 85% z tych spraw zakończyło się zawiadomieniem o nie zgłoszeniu
zastrzeżeń do planowanego łączenia. Urząd w omawianym roku nie wydał żadnej decyzji
zakazującej łączenia zgłaszającym taki zamiar przedsiębiorcom. 15% rozpatrywanych spraw
wiązało się z udzielaniem wyjaśnień podmiotom, które nie miały pewności co do obowiązku
zgłaszania zamiaru łączenia do Urzędu, lub odsyłaniem wniosków do podmiotów, które
zgłoszenia dokonały, a nie były prawem do tego zobowiązane.
Poniższe zestawienie przedstawia dane liczbowe związane z kształtowaniem się
struktur podmiotów gospodarczych:
L.p.
1
1.1
2
2.1
2.2

Wyszczególnienie
Liczba spraw, które wpłynęły do UOKiK
Sprawy rozpatrzone w 1999r.
Wydano zawiadomień pozytywnych ogółem, w tym:
- podziału
- łączenia, w tym:

1) połączenie przedsiębiorstw
2) nabycie lub przejęcie zorganizowanej części mienia innego
przedsiębiorcy
3) objęcie lub nabycie akcji albo udziałów innego
przedsiębiorcy
4) objęcie akcji lub udziałów nowo tworzonego podmiotu
gospodarczego
5) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów przez instytucje
finansowe, dla których obrót jest przedmiotem działalności
gospodarczej
6) połączenie banków
7) łączenie funkcji w konkurujących ze sobą
przedsiębiorstwach
8) przejęcie w inny sposób kontroli nad podmiotem

Ogółem
1238
1079
917
0
917

13
17
634
194
11
14
29
5

3
4
5

Wydano decyzji negatywnych
Inne rozstrzygnięcia
Liczba zgłoszeń nie rozpatrzonych w 1999r.

0
162
159

W 1999 roku wzrosła liczba łączeń na rynku budowlanym i developerskim oraz rynku
informatycznym i komputerowym. Również rynek handlu detalicznego, jak i hurtowego
artykułów spożywczych i przemysłowych odznaczał się dużą liczbą operacji łączenia
przedsiębiorców. Dużą aktywnością w obszarze łączeń wykazały się firmy z rynku handlu i
usług dystrybucji farmaceutyków. Bardzo wyraźnie w porównaniu do lat poprzednich wzrosła
liczba łączeń w obszarze instytucji finansowych, w szczególności dotyczyło to banków,
instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych oraz NFI.
Podobnie jak w roku ubiegłym dużo łączeń dokonywało się na rynku mediów i reklamy.
V. Kary
UOKiK w 1999 roku ukarał podmioty (przedsiębiorców), którzy łamali prawo
antymonopolowe na łączną kwotę 5.065.113,37 zł. 20% tej kwoty nałożono z tytułu
stosowania praktyk monopolistycznych i dotyczyło to 37 przedsiębiorców.
Ok. 78% kar nałożono z tytułu niedopełnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru łączenia
się podmiotów. UOKiK w 1999 roku nałożył z tego tytułu 53 kary pieniężne; łączna kwota
kar wyniosła prawie 4 mln zł.
Pozostałe 2 procent to kary za niewykonanie decyzji, lub wyroków Sądu
Antymonopolowego oraz za udzielenie nierzetelnych informacji.
Nadmienić należy, że podane wyżej nałożone kwoty kar mogą ulec w dalszym
postępowaniu odwoławczym istotnym korektom.
VI. Postępowania wyjaśniające
Rok 1999 obfitował również w skargi i listy zawierające zapytania i prośby o
interpretację prawa. W 1999 roku w UOKiK prowadzono 949 postępowań wyjaśniających.
Ok. 14% postępowań rozpoczęto w roku poprzednim, a 86% to postępowania nowo
rozpoczęte. W 1999 roku zakończono 834 postępowania wyjaśniające, pozostałe zostaną
zakończone w roku 2000.

Większość przeprowadzanych przez UOKiK postępowań wyjaśniających dotyczyło
przedsiębiorców działających w obszarach monopoli naturalnych, np. w : energii elektrycznej,
energii cieplnej, czy gazowej, jak również rynku telewizji kablowej. Duża grupa postępowań
dotyczy sektora gospodarki komunalnej, a w szczególności problematyki z zakresu dostaw
wody i odbioru ścieków. Postępowania często były prowadzone pod kątem badania zasad i
sposobu ustalania cen, poziomu cen, struktury rynku, badań systemów sprzedaży.
Duża liczba skarg dotyczyła działalności przedsiębiorstw energetycznych, w tym na
wysokość i strukturę taryf, sposób rozliczania ciepła, warunków dostawy gazu, prądu i ciepła.
Drugą grupę stanowiły skargi związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych i
rozliczeń z tego tytułu
VII.

Badanie stanu koncentracji oraz badania kształtowania cen w ramach

ograniczenia konkurencji
W 1999 roku Urząd przeprowadził liczne badania kształtowania się cen w warunkach
ograniczenia koncentracji.
W szczególności badania kształtowania cen dotyczyły:
•

cen biletów w komunikacji miejskiej w miastach wojewódzkich

•

zasad finansowania przejazdów bezpłatnych i ulgowych

•

wysokości opłat za postój samochodów na parkingach

•

cen składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

•

cen usług asenizacyjnych

•

cen odbioru i oczyszczania ścieków w oczyszczalniach biologicznych

•

kosztów jednostkowych dostaw wody i odprowadzania ścieków

•

wysokość opłaty abonamentowej w telewizjach kablowych, w zależności od wielkości
pakietu

•

ceny gazu propan-butan jako paliwa do samochodów

•

zasad ustalania cen w sektorze paliwowym

•

opłaty za usługi blokady połączeń telekomunikacyjnych

•

kształtowania się cen na rynku skupu rzepaku i przerobu nasion rzepaku

•

kształtowania cen na rynku cementowym

•

kształtowania cen na rynku siarkowym.

Badania stanu koncentracji obejmowały:
•

koncentrację na rynku dystrybucji prasy

•

udziału w rynku operatorów telewizji kablowych

•

udział w rynku prasy codziennej

•

udział PKO BP w rynku tzw. książeczek mieszkaniowych

•

stan koncentracji na rynku cementowym

•

przestrzeganie obowiązku zgłoszenia zamiaru łączenia (lokalnie)

Inne badania dotyczyły:
•

kryteriów wyboru wykonawców przyłączy elektroergetycznych

•

modernizacji sieci elektroergetycznych

•

zasad montowania w sieci energetycznej rozdzielni i złącz

•

badanie dotyczące miejsca rozliczeń między dostawcą energii cieplnej a spółdzielniami
mieszkaniowymi jako odbiorcami

•

rynku usług asenizacyjnych

•

umów o dostawę gazu pod kątem zgodności z przepisami ustawy antymonopolowej

•

organizacji i zakresu geograficznego skupu rzepaku

•

rynku wyrobów mleczarskich ze szczególnym uwzględnieniem jogurtu

•

struktury podmiotowej rynku producentów płyt wiórowych

•

struktury podmiotowej rynku przemysłu mięsnego

•

struktury własności na rynku hutnictwa stali

Wyniki tych badań wykorzystywane były w toku prowadzonych postępowań
administracyjnych, jak i prac legislacyjnych w ramach uzgodnień międzyresortowych.
VIII. Ochrona konsumentów
W 1999 roku do Urzędu wpłynęło 1467

skarg i zapytań dotyczących obszaru

konsumenckiego (ponad trzykrotnie więcej niż w roku poprzednim).
Urząd wystosował 132 wezwania do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji
(prawie dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim). Ok. 60% tych spraw dotyczy złego
oznakowania towarów, drugą grupę stanowi reklama (30%) , w szczególności wprowadzająca
w błąd (ok.20% przedsiębiorców stosuje ten typ reklamy).
Większość wezwań do zaniechania czynów mających znamiona nieuczciwej
konkurencji przez przedsiębiorców, którzy łamali ustawę o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji została wystosowana na podstawie informacji otrzymanych, po kontrolach
przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową (46%). Z urzędu skierowano 29% wezwań do
nieuczciwie działających przedsiębiorców, natomiast 24% wezwań wystosowano w wyniku
skargi konsumenckiej.
Ponad połowa wezwań do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji dotyczyła
produktów spożywczych, 15% dotyczyła usług, a 11% związana była z działalnością
handlową.

Tabela: Sprawy z zakresu ochrony konsumentów
L.p. Wyszczególnienie
1 Ilość skarg, zapytań, porad itp.
2 Ilość wezwań o zaniechanie czynów nieuczciwej
konkurencji
2.1 w tym dotyczących:
złego oznakowania towarów
a
reklamy, w tym:
b
- wprowadzającej w błąd
- sprzecznej z dobrymi obyczajami
- zakazanej
- uciążliwej
naśladownictwa produktów
c
innych czynów
d
2.2 wezwania wystosowano:
na wniosek powiatowego rzecznika konsumentów
a
z urzędu
b
w wyniku skargi konsumenckiej
c
w wyniku informacji z Inspekcji Handlowej
d
2.3 Wezwania dotyczyły
produktów spożywczych
a
innych produktów
b
Handlu
c
Usług
d

ogółem
1467
132
77
36
24
6
4
1
1
18
2
38
31
61
69
28
15
20

W 1999 roku Urząd skierował 5 pozwów do sądu przeciwko podmiotom
dopuszczającym się czynów nieuczciwej konkurencji, które nie podporządkowały się
wezwaniom Urzędu. Przedmiotem pozwów były następujące czyny naruszające ustawę o
nieuczciwej konkurencji:
•

reklama prawnie zakazana

•

oznakowanie towaru wprowadzające w błąd

•

reklama wprowadzająca w błąd (3 krotnie).

W żadnej ze spraw nie zapadł wyrok do końca 1999 roku.
IX. Współpraca z zagranicą

•

Prace związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej

W 1999 roku głównym elementem współpracy z zagranicą były kwestie związane z
przygotowaniami Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.
Urząd uczestniczył w pracach dwóch podzespołów do spraw przygotowania dokumentacji na
rozpoczęte już negocjacje przedakcesyjne w obszarach polityki konkurencji oraz ochrony
konsumentów i zdrowia. Komisji Europejskiej przedstawione zostało polskie stanowisko
negocjacyjne w obu obszarach i wypracowane zostało wspólne stanowisko stron.
Negocjacje w obszarze ochrony konsumentów i zdrowia zostały tymczasowo
zamknięte. Obszar polityki konkurencji pozostaje nadal przedmiotem rozmów z Komisją
Europejską, ze względu na kwestie związane z pomocą państwa.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że Wiceprezes Urzędu jest członkiem polskiego Zespołu
Negocjacyjnego. Pełniąc tę funkcję Pani Wiceprezes uczestniczyła również w pracach innych
podzespołów i negocjacjach dotyczących obszarów, które nie są powiązane z zakresem
działalności Urzędu, jak np. podatki, polityka regionalna, polityka transportowa itp.
Urząd w 1999 roku był współorganizatorem dwóch dużych konferencji międzynarodowych.
Pierwsza zorganizowana przez Centrum Prawa Konsumenckiego w Louvain w ramach
programu PHARE poświęcona była kwestii kredytów konsumenckich.
Adresowana była do organów ochrony konsumentów krajów Europy środkowej i Wschodniej
Druga konferencja inicjowana była przez Dyrekcję Generalną IV Komisji Europejskiej i
poświęcona polityce konkurencji. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele urzędów do
spraw konkurencji krajów stowarzyszonych z UE oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej.
•

Współpraca z OECD

Pracownicy Urzędu uczestniczyli w pracach Komitetu Prawa i Polityki Konkurencji przy
OECD oraz Komitetu Polityki Konsumenckiej, przygotowywali również materiały na
spotkania Grup Roboczych pierwszego Komitetu. Pracownicy UOKiK przygotowywali
również materiały dla OECD dla potrzeb Raportu Gospodarczego OECD o Polsce.
•

Współpraca z WTO

Prezes UOKIK uczestniczył w III Konferencji Ministerialnej WTO w Seattle, która
poświęcona była możliwości rozpoczęcia Rundy Milenijnej negocjacji handlowych.
Przedstawiciele UOKiK uczestniczyli w posiedzeniach Grupy Roboczej ds. handlu i
konkurencji oraz w sympozjach na temat Polityki Konkurencji i Wielostronnego Systemu
Handlowego.
•

Współpraca z innymi organizacjami

Przedstawiciele UOKiK uczestniczyli w grupie roboczej CEFTA na temat pomocy państwa
oraz grupie mającej opracować materiały dla EBORu do przygotowywanego przez ten bank
Raportu na temat transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Przedstawiciel Urzędu uczestniczył w spotkaniach powstałej pod auspicjami OECD
organizacji Międzynarodowa Sieć Nadzoru Marketingu (IMSN), która grupuje organy
administracji publicznej odpowiedzialne za ochronę konsumentów. Z członkami sieci
prowadzona była regularna korespondencja: wymiana informacji na temat działalności
konkretnych firm, przepisów prawnych dotyczących ochrony konsumentów itp. Urząd wziął
również po raz trzeci udział w zorganizowanym w ramach IMSN międzynarodowym dniu
„przeszukiwania” Internetu w celu wykrycia nieuczciwych praktyk handlowych. W roku 1999
celem przeglądu była ochrona konsumentów w handlu elektronicznym.
X. Działalność medialna
W 1999 roku Zespół Prasowo-Informacyjny zorganizował 2 konferencje prasowe, na
których poruszane były tematy związane z bieżącą działalnością Urzędu (jedna w centrali,
druga w Delegaturze gdańskiej).
Na przestrzeni 1999 roku Biuro Prasowe UOKiK opublikowało trzy Biuletyny Urzędu (w
tym jeden podwójny) .
W omawianym okresie Biuro Prasowe zorganizowało ok. 70 spotkań z przedstawicielami
mediów, w tym 55 ze stacjami telewizyjnymi, pozostałe dotyczyły wywiadów prasowych.
Wyraźnej intensyfikacji uległa działalność informacyjna Urzędu. Przykładem tego może być
wzrost w porównaniu do lat ubiegłych wypowiedzi udzielanych telewizyjnym programom
informacyjnym przez członków kierownictwa urzędu i rzecznika prasowego.
Kierownictwo Urzędu oraz rzecznik prasowy UOKiK udzielali wywiadów i informacji o
działalności UOKiK, między innymi dla: „Wiadomości” progr. 1 TVP, Informacji w Polsacie,

„Panoramy” progr.II TVP , Faktów w TVN, Warszawskiemu Ośrodkowi Telewizyjnemu.
Zakres tematyczny wypowiedzi obejmował sprawy: telekomunikacji, sektora naftowego, firm
wysyłkowych, reklamy wprowadzającej w błąd, druków bezadresowych, nowych aktów
prawnych, itp.
Na przestrzeni roku 1999 ukazało się około 350 notatek prasowych na temat pracy Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym 70 dotyczących Inspekcji Handlowej. Biuro
Prasowe udziela przedstawicielom mediów informacji dotyczących bieżącej działalności
UOKiK. Studentom i przedstawicielom kancelarii prawnych, a także innym zainteresowanym
osobom udostępniane są materiały dotyczące konkurencji i ochrony konsumentów.

