Sprawozdanie z działalności
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2000 r.
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I.

Informacje ogólne

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (do 1996 roku Urząd Antymonopolowy) został
powołany do życia ustawą z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom
monopolistycznym (zwaną ustawą antymonopolową). Przekształcenie UA w UOKiK wiązało
się z poszerzeniem zadań urzędu związanych z przeciwdziałaniem praktykom
monopolistycznym stosowanym przez podmioty posiadające pozycję dominującą lub
monopolistyczną i rozwojem konkurencji, również o szeroko pojętą ochronę 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

Instytucji

Finansowych

i

Usług

–

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. oraz
budownictwo), 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,
·

Departament Pomocy Publicznej – zajmuje się sprawami wynikającymi z ustawy o
warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, czyli
nadzorowaniem

oraz

oceną

skuteczności

i

efektywności

pomocy

udzielnej

przedsiębiorcom,
·

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). Poszczególne Delegatury zajmują się sprawami z
następujących województw:
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.

Tabela 1. Stan zatrudnienia w Urzędzie na dzień 31 grudnia 2000 roku
Wyszczególnienie

Osoby

Etaty

Centrala

144

140,25

Delegatury

75

72,50

Razem

219

212,75

Rok 2000, podobnie jak poprzednie lata, odznaczał się stosunkowo dużą fluktuacja kadr.
W tym roku zatrudniono 47 nowych pracowników, natomiast 34 z Urzędu odeszło.

II.

Udział w przygotowywaniu projektów dokumentów rządowych

1. Prace związane z opracowaniem nowych przepisów z zakresu konkurencji
Prace legislacyjne Urzędu w 2000 roku były szczególnie intensywne. W roku 2000
zakończono prace nad dwiema ustawami, które zostały przyjęte przez parlament.
Pierwsza ustawa, to ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z 22 stycznia 2000
roku (Dz. U. Nr 15. 1002.179.), 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. Na mocy powyższej ustawy Prezes UOKiK stał się

organem nadzoru nad bezpieczeństwem produktów; zadania swoje wykonuje przy pomocy
Inspekcji Handlowej.
Urząd przygotował także projekty sześciu aktów wykonawczych do tej ustawy. Trzy z
nich zostały przyjęte w 2000 roku, tj.:
-

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego
systemu informowania o produktach niebezpiecznych (Dz. U. Nr 4, poz. 28),

-

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego
systemu monitorowania wypadków konsumenckich (Dz. U. Nr 1, poz. 1),

-

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych
warunków dotyczących bezpieczeństwa produktów, które stwarzają zagrożenie dla
konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne przeznaczenie niż rzeczywiste
(Dz. U. Nr 110. poz. 1169) .

Jednocześnie w okresie tym trwały prace nad przygotowaniem pozostałych rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy:
-

rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe warunki bezpieczeństwa
zabawek,

-

rozporządzenia Rady Ministrów o warunkach bezpieczeństwa i znakowania wyrobów
włókienniczych,

-

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

Druga z przyjętych przez Sejm ustaw, to ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 139). Ustawa ta dostosowuje
polskie prawo antymonopolowe do regulacji obowiązujących w UE oraz doskonali go w celu
przystosowania do zmian gospodarczych. Ustawa ta zastąpi 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”.

W roku sprawozdawczym uchwalono również ustawę o zmianie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, oraz ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
rozszerzając katalog środków ochrony konsumentów przed nieuczciwą konkurencją oraz
dostosowując przepisy polskie do regulacji UE w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd i
porównawczej. Najpoważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu „zezwolenia” 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.
W związku z tym, że Prezesowi Urzędu podlega Inspekcja Handlowa, należy w tym
miejscu powiedzieć, że 15 grudnia 2000 roku została uchwalona ustawa o Inspekcji
Handlowej (Dz. U. 01.4.25). Ustawa reguluje zadania i organizację Inspekcji, prawa i
obowiązki przedsiębiorców oraz pracowników Inspekcji oraz zasady postępowania jej
organów.
Urząd szczególnie intensywnie współpracował z Ministerstwem Gospodarki przy
tworzeniu

ustawy

o

dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla

przedsiębiorców, która została uchwalona przez Parlament 30 czerwca 2000 roku, a weszła
w życie 1 stycznia 2001 roku.. Na mocy tej ustawy Prezes UOKiK uzyskał nowe kompetencje
- organu nadzorującego pomoc publiczną. Prezes UOKiK jest odpowiedzialny za
kontrolowanie przestrzegania zasad udzielania pomocy publicznej w Polsce z punktu
widzenia jej zgodności z ww. ustawą oraz umowami międzynarodowymi, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska. Kontrola ta odnosi się do projektów aktów normatywnych, decyzji
oraz umów będących podstawą udzielenia pomocy. Do zadań Prezesa należy również
zbieranie, rejestrowanie oraz przetwarzanie informacji o udzielonej pomocy oraz ocena
skuteczności i efektywności udzielanej pomocy.
W 2000 roku Urząd przygotował następujące materiały dotyczące tego obszaru:
-

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 1999 roku,

-

Rejestr pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w Polsce w latach 1998-1999,

-

Analizę pomocy publicznej udzielonej przez wybrane gminy przedsiębiorcom w

Polsce w 1999 roku.

Urząd kontynuował prace nad projektem ustawy o kredycie konsumenckim będącej
ważnym ogniwem systemu ochrony interesów ekonomicznych konsumenta. Wdraża on 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.

2.

Udział Urzędu w innych pracach legislacyjnych Rządu
Urząd

zaopiniował

3225

dokumentów

rządowych,

900

sejmowych

i

486

międzyresortowych (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.
Na etapie uzgodnień międzyresortowych zgłoszono uwagi m.in. do następujących
projektów ustaw:
-

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
o przeprowadzaniu kontroli organów administracji publicznej oraz jednostek
organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez organy
administracji publicznej,

-

o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

-

o kosmetykach,

-

Prawo farmaceutyczne,

-

o genetycznie zmodyfikowanych organizmach,

-

o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

-

o podpisie elektronicznym,

-

o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
Wśród przykładowych uwag zgłoszonych do projektów, można wymienić uwagi

zgłoszone do projektu ustawy o podpisie elektronicznym. Projekt zawierał przepisy o
charakterze antymonopolowym w odniesieniu do kontroli koncentracji podmiotów
świadczących usługi certyfikacyjne. Uregulowania te jednak nie miały charakteru
kompleksowego (brak np. przepisów dotyczących kar za nie zgłoszenie zamiaru
koncentracji). Jednocześnie projekt w zakresie nieuregulowanym odsyłał do przepisów
ustawy antymonopolowej, wskazując przepisy tej ustawy jedynie w odniesieniu do kontroli
koncentracji. Z zapisu wynikało więc, że ustawa antymonopolowa nie będzie miała
zastosowania do praktyk ograniczających konkurencję stosowanych przez podmioty
świadczące usługi certyfikacyjne. UOKiK wniósł o przeredagowanie przepisu odsyłającego w
taki sposób, aby ustawa antymonopolowa stanowiła lex generali w odniesieniu do przepisów
antymonopolowych zawartych w projekcie ustawy o podpisie elektronicznym.
Uwagi dotyczące ochrony interesów konsumentów zgłoszone zostały do projektu ustawy
o genetycznie zmodyfikowanych organizmach (GMO). Przepisy projektu przewidywały
oznaczanie znakiem GMO produktów wprowadzonych do obrotu, które podczas procesu
produkcyjnego były poddawane modyfikacji genetycznej. Z nieznanej przyczyny projekt
pomijał kwestię oznaczania znakiem GMO produktów spożywczych. Stwarzało to zagrożenie
dla krajowego rynku i konsumentów, ponieważ zostawiało pełną swobodę we wprowadzaniu
i stosowaniu modyfikacji genetycznych w środkach spożywczych.
UOKiK zgłosił również istotne z punktu widzenia prawa antymonopolowego uwagi do
projektu ustawy Prawo farmaceutyczne. Projekt przewidywał zapis stanowiący, że wydanie
zezwolenia na prowadzenie apteki uzależnione jest od spełnienia warunku, że na jedną aptekę
na terenie danej gminy przypadać będzie nie mniej niż 5 tys. mieszkańców. UOKiK podnosił,
że zapis ten spełnia przesłanki praktyki monopolistycznej określonej w art. 4 i 5 ustawy
antymonopolowej – doprowadziłoby to bowiem do podziału detalicznego rynku produktów
leczniczych i materiałów medycznych wg kryteriów terytorialnych oraz ograniczenia dostępu
do rynku nowym przedsiębiorcom.
Urząd aktywnie 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, która została uchwalona 1 marca 2000 roku. Powyższy akt prawny implementuje do
prawa polskiego przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie.

A. Opiniowanie projektów programów rządowych lub resortowych
W 2000 roku Urząd opiniował następujące ważniejsze programy rządowe:
· „Program rozwoju statystyki publicznej do roku 2002”,
· „Zaktualizowany Program Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce”,
· „Strategia dla przemysłu lekkiego na lata 2000 – 2005”,
·

sprawozdanie końcowe z realizacji w latach 1997 – 1999 Strategicznego Programu
Rządowego „Gospodarka odpadami promieniotwórczymi, wypalonym paliwem jądrowym
w Polsce”,

·

Strategiczny Program Rządowy „Rozwój niebieskiej optoelektroniki. Stworzenie
technologicznych i produkcyjnych podstaw nowej gałęzi przemysłu – niebieskiej
optoelektroniki”,

· „Perspektywiczny Program Rozwoju Systemu Katastralnego”,
· „Program restrukturyzacji górnictwa i przetwórstwa siarki w Polsce”,
· „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię
elektryczną”,
· Rządowy projekt programu „Środowisko a zdrowie”.
B.

Istotne dokumenty i opracowania, przygotowane przez inne instytucje i
organizacje opiniowane przez Urząd

Urząd opiniował wnioski, kierowane przez przedsiębiorców do Ministra Gospodarki oraz
projekty aktów prawnych Ministra Gospodarki dotyczące administrowania obrotem z
zagranicą towarami i usługami, np:

-

ochrony przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny,

-

przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.

Urząd opiniował także sprawy związane z wprowadzaniem ograniczeń obrotu towarami z
zagranicą (m.in. kontyngentów), jak również projekty przepisów okołocelnych. Minister
Gospodarki przed podjęciem decyzji o ewentualnym zastosowaniu środka ochronnego,
obowiązany jest zwrócić się do Prezesa UOKiK o opinię w tej sprawie.
W roku 2000 Urząd rozpatrzył łącznie 12 spraw tego typu, w tym 6 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: włókien
syntetycznych, akrylowych oraz mieszanki tych włókien, blach powlekanych, saletry
potasowej, saletry amonowej z Rosji, żelazek elektrycznych, włókien akrylowych
„POLANIK”.
Kolejnych 6 spraw dotyczyło wniosków o wszczęcie postępowania antydumpingowego w
przywozie na polski obszar celny następujących grup towarów: zapalniczek do wielokrotnego
uzupełniania, filmów rentgenowskich, włókien poliestrowych ciętych.
Ponadto Urząd opiniował 20 projektów rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących
ustanowienia kontyngentów taryfowych i taryf celnych na niektóre towary, maszyny i
urządzenia przywożone z zagranicy dla przemysłu: samochodowego, farmaceutycznego,
elektronicznego, telekomunikacyjnego, hutniczego, rolniczego, a także dla zakładów opieki
zdrowotnej, dla celów wojskowych i policyjnych.
Urząd wydał również 10 pozytywnych opinii dotyczących projektów decyzji Ministra
Gospodarki w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu
ilościowego, cła antydumpingowego, bądź dodatkowej opłaty celnej, w związku z
nadmiernym przywozem na polski obszar celny takich towarów jak: włókien syntetycznych
akrylowych i mieszanek tych włókien, żelazek z ChRL, zapalniczek, gliny ogniotrwałej z
Ukrainy, saletry amonowej z Federacji Rosyjskiej oraz włókien ciętych.

Ponadto Urząd zaopiniował 48 wniosków Ministra Skarbu Państwa dotyczących skierowania
na KERM spraw związanych z prywatyzacją bezpośrednią przedsiębiorstw państwowych (15
wniosków) i ze zbyciem akcji należących do Skarbu Państwa (33 wniosków).

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 2000 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 3 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.
Analiza przebiegu prac w 2000 roku wskazała m.in., że w sektorze elektroenergetycznym
przyspieszono proces prywatyzacji jednostek tego sektora oraz kontynuowano prace związane
z wprowadzeniem rynku energii, w sektorze gazowniczym, wypracowana została
zaktualizowana koncepcja restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa, natomiast w sektorze telekomunikacyjnym trwał proces wydawania koncesji
firmom, które wygrały przetarg na świadczenie usług połączeń międzystrefowych, co tworzy
przesłanki do zaistnienia realnej konkurencji w tym obszarze rynku.
W związku z toczącymi się na różnych gremiach dyskusjami na temat stanu i przyszłości
sektora naftowego zgodnie z ustaleniami KERM-u Urząd przygotował dwie informacje:
-

Informacja na temat koncentracji kapitału w sektorze naftowym,

-

Informacja na temat niedopuszczalnej koncentracji w sektorze naftowym z punktu
widzenia zagrożenia interesów konsumentów.

4. Realizacja „Polityki konsumenckiej na lata 2000-2001”
W roku 2000 Rząd przyjął przygotowany w Urzędzie dokument pt. „Polityka
konsumencka Rządu na lata 2000-2001”. Jest on kontynuacją działań podjętych przez rząd
polski w latach poprzednich w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia,

bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych konsumentów, a także wspieranie ich prawa do
informacji, edukacji i reprezentacji.
W okresie realizacji zadań wynikających z tego dokumentu, priorytetami były:
-

działania nakierowane na wdrożenie do praktyki rynkowej nowych regulacji prokonsumenckich, dotyczących zwłaszcza bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony interesów
ekonomicznych,

-

zwiększenie skuteczności nadzoru rynkowego i zapewnienie koordynacji działań
poszczególnych inspekcji i organów kontrolnych,

-

prace legislacyjne zmierzające do dalszej harmonizacji polskiego prawa konsumenckiego
ze standardami europejskimi, w tym implementacja nowych dyrektyw UE,

-

umacnianie infrastruktury instytucjonalnej ochrony konsumentów, przede wszystkim w
układzie terytorialnym,

-

rozszerzenie współpracy i dialogu z pozarządowymi organizacjami konsumenckimi,

-

popularyzacja wiedzy konsumenckiej.

Podwyższenie standardów prawych ochrony konsumentów w 2000 roku wiązało się z
wejściem w życie następujących ustaw:
-

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

-

o ogólnym bezpieczeństwie produktów,

-

o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przedmiotowe ustawy tworzą podstawy prawne ochrony interesów zdrowotnych i
ekonomicznych nabywców, wyznaczając jednocześnie nowe zadania dla organów
administracji publicznej. Należy tu wymienić przede wszystkim:

-

wzmocnienie nadzoru nad warunkami umów zawieranych przez profesjonalnych
uczestników rynku z konsumentami, w celu eliminacji niedozwolonych klauzul
umownych;

-

utworzenie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych i nawiązanie
przez ten system aktywnej współpracy z TRAPEX-em, co pozwoli na sprawdzenie
(przetestowanie) polskich rozwiązań i uzyskanie niezbędnego doświadczenia w
kontaktach międzynarodowych w zakresie wymiany ww. informacji a także zwiększy
skuteczność działań kontrolnych zmierzających do eliminacji zagrożeń dla konsumentów,

-

utworzenie krajowego systemu informowania o wypadkach konsumenckich, mającego
cele prewencyjne,

-

przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji, przede wszystkim nierzetelnej i
wprowadzającej w błąd reklamie, w celu ochrony ekonomicznych i zdrowotnych
interesów konsumentów.

W ramach realizacji zadania wspierania rozwoju ruchu konsumenckiego, a także
współdziałania z powiatowymi rzecznikami konsumentów, w budżecie UOKiK zatwierdzono
kwotę 2.231.843 zł na zadania zlecone jednostkom niepaństwowym, które zajmują się
ochroną konsumentów. Kwotę tę wydatkował następująco:

Tabela 2. Rozdział środków na zadania zlecone dla organizacji pozarządowych zajmujących
się ochroną konsumentów
Rodzaj zadania
1.

2.

Jednostka realizująca

Prowadzenie poradnictwa
Federacja Konsumentów
konsumenckiego oraz
nieodpłatnej pomocy pranej
w dochodzeniu roszczeń
konsumenckich
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Wydawanie niekomercyjnej Federacja Konsumentów
literatury, czasopism,
opracowań edukacyjnych i
badawczych, broszur i ulotek

Kwota
dotacji
1.800.000 zł

12.200 zł
102.589 zł

3.

dla konsumentów
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Towarzystwo
Ekonomiki
Prowadzenie
badań Polskie
konsumenckich towarów i Gospodarstwa Domowego
usług
- testy sosów do makaronów
-

testy
światła

energooszczędnych

-

testy mrożonych dań obiadowych

-

testy kefirów

-

testy żelazek z nawilżaczem

12.070 zł
61.484 zł

źródeł

Konsumencki Instytut Jakości
-

testy soków warzywnych
warzywno-owocowych

-

testy bielizny pościelowej

-

testy rajstop damskich

35.700 zł
i

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
24.800 zł
4.

testy masła

- testy miksów tłuszczowych
Szkolenia dla powiatowych Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
rzeczników konsumentów
Kwota rozdysponowana

183.000
zł
2.231.843
zł

Urząd prowadził działania na rzecz wzrostu wiedzy i świadomości konsumenckiej
poprzez zlecanie przygotowania i wydawania ulotek i broszur informacyjnych, jak również
poprzez liczne akcje medialne.

5. Udział przedstawicieli Urzędu w pracach zespołów (komisji) międzyresortowych

Przedstawiciel Urzędu jest członkiem Zespołu ds. Jakości Regulacji Prawnych,
powołanego zarządzeniem nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2000 r. Zespół
powstał w związku z zaleceniem OECD dotyczącym przeprowadzenia w Polsce przeglądu
regulacji prawnych; zadaniem jego jest więc formułowanie ocen i opinii o działaniach
podejmowanych przez organy administracji rządowej w dziedzinie jakości regulacji prawnych
w RP.
Pracownicy brali udział w pracach następujących grup roboczych:
-

ds. polityki konkurencji (przewodniczył grupie Wiceprezes UOKiK),

-

ds. zamówień publicznych.

Do zadań grup roboczych należy:
-

opracowanie materiałów do przeglądu regulacji prawnych w Polsce prowadzonych w
ramach prac OECD,

-

współpraca z grupą roboczą OECD ds. regulacji w zakresie ich kompetencji.
Prezes UOKiK przewodniczył Stałej Grupie Roboczej ds. Energetyki, która została

powołana przez KERM w 1999 roku i w roku 2000 kontynuowała prace. Na podstawie
materiałów zainteresowanych resortów Departament przygotował „Projekt Harmonogramu
prywatyzacji sektora elektroenergetycznego i wprowadzenia rynku energii elektrycznej”.
Program ten przyjęty na posiedzeniu Grupy został przyjęty na posiedzeniu przez KERM i
zaakceptowany na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 16 maja 2000 roku.
Prezes UOKiK przewodniczył Grupie Zadaniowej ds. Deregulacji i Demonopolizacji
Gospodarki. Grupa ta została powołana przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w dniu
12 października 2000 roku. Zadaniem Grupy Zadaniowej było przygotowanie raportu,
zawierającego ocenę dotychczasowych działań demonopolizacyjnych i deregulacyjnych oraz
propozycje ich rozszerzenia i przyspieszenia w obszarach:
- telekomunikacji,
- rynku paliw stałych, ciekłych i gazowych,

- energetyki i elektroenergetyki,
- transportu samochodowego, kolejowego oraz lotniczego,
- usług pocztowych,
Raport został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w dniu 18 stycznia 2001
roku.
Wiceprezes UOKiK uczestniczyła w pracach, powołanej przez Radę Ministrów, Grupy
Roboczej ds. Opracowania Raportu Dotyczącego Działań Eliminujących Źródła
Korupcji. Zadaniem grupy było opracowanie dokumentu, wraz z harmonogramem, w którym
wskazane byłyby kierunki działań legislacyjnych i organizacyjnych prowadzących do
ograniczenia korupcji. Efekt pracy grupy został przyjęty przez Radę Ministrów, po czym
rozpoczęto jego realizację.

Przedstawiciel Prezesa UOKiK jest stałym członkiem:
-

Zespołu Negocjacyjnego o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej,

-

Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,

-

Międzyresortowego Zespołu do spraw Handlu Elektronicznego, którego zadaniem jest
przygotowanie właściwej infrastruktury i legislacji niezbędnej wobec rozwoju
elektronicznych form obrotu i komunikacji.,

-

Rady Ubezpieczonych,

-

Rady do Spraw Badań i Certyfikacji.

Urząd uczestniczył także w pracach Komitetu Technicznego do spraw znaku jakości
oraz międzyresortowego zespołu koordynacyjnego do spraw projektu sektorowego
„Standaryzacja i certyfikacja”.

W UOKiK funkcjonuje zespół ds. podziału środków budżetowych na zadania zlecone dla
organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną konsumentów.

Urząd uczestniczył w pracach związanych z realizacją zadania „Analiza sytuacji w
sferze handlu wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem problemów koncentracji i
współpracy krajowych producentów i dystrybutorów”. W rezultacie tych prac powstały
rozpatrzone przez KERM i Radę Ministrów dokument o tym samym tytule oraz dokument pt.
„Program rozwoju handlu wewnętrznego do 2003 r.” W trakcie rozpatrywania wymienionych
dokumentów

działał

powołany

na

polecenie

Przewodniczącego

KERM

zespół

międzyresortowy pod przewodnictwem Prezesa UOKiK, który opracował raport pt.
„Równoważenie interesów wielkopowierzchniowych form handlu oraz małych i średnich
dostawców – identyfikacja problemów, kierunki i instrumenty działań”. W „Programie
rozwoju handlu...” zostały zawarte, wynikające z dokonanych analiz, zadania legislacyjne
mające na celu eliminowanie zachowań zniekształcających konkurencję. Dotyczyły one m.in.
wprowadzenia przepisu uznającego za niezgodną z uczciwą konkurencją sprzedaż w handlu
towarów w cenie, po której zostały zakupione od producenta oraz założeń regulacji prawnej
zmierzającej do skrócenia terminów płatności za dostarczony towar. Pierwsze z tych zadań
zostało powierzone Prezesowi UOKiK. Do końca 2000 r. został opracowany wstępny projekt
rozszerzenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowiącego
realizację nałożonego na organ antymonopolowy zadania.

Pracownicy Urzędu uczestniczyli w pracach Zespołu międzyresortowego przygotowującego
stanowiska negocjacyjne w otwartych obszarach negocjacyjnych.

Urząd bieżąco współpracował także z Biurem Misji Polskiej przy Komisji Europejskiej w
Brukseli zarówno w zakresie informowania o postępach we wdrażaniu legislacji dotyczącej
ochrony konkurencji i konsumentów, jak i pozyskiwania informacji o aktualnych pracach nad
projektami zmian przepisów wspólnotowych.

6. 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:
-

na temat dwuletnich doświadczeń funkcjonowania powiatowych rzeczników

konsumentów,
-

o rządowej polityce konsumenckiej na lata 2000-2001,

-

na temat sytuacji konsumentów na rynku usług bankowych,

-

na temat kierunków działań Inspekcji Handlowej w roku 2000,

-

na temat ustalania zasad taryf na dostawę energii cieplnej,

-

oceny sytuacji na rynku usług telekomunikacyjnych,

-

praktyk monopolistycznych w dziedzinie cen.

Przedstawiciele UOKiK uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Sejmowej Komisji
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd uczestniczył w opracowaniu informacji dotyczącej problemu naruszania „dobrych
obyczajów” w działalności handlowej dla Sejmowej Komisji Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Podnoszony był problem „złych” praktyk handlowych, polegających m.in.
na wymuszaniu przez odbiorców długich terminów płatności oraz narzucaniu nieuczciwych
cen, w tym rażąco niskich, co nie może być zakwalifikowane jako praktyki monopolistyczne.
Wynika to z faktu, że odbiorcy nie posiadają najczęściej pozycji dominującej na rynku.
Jednocześnie poinformowano komisję sejmową, że Urząd postanowił uszczegółowić przepisy
prawa antymonopolowego przez rozszerzenie katalogu zakazanych praktyk o ww., co
znalazło wyraz w projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Gospodarki,
podczas których rozpatrywano sprawy związane z:

-

oceną działalności sektora paliwowo-energetycznego, a w szczególności programami
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i Polskiego Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa,

-

prywatyzacją sektora elektroenergetycznego,

-

programem restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.

Przedstawiciele UOKiK aktywnie uczestniczyli w pracach Podkomisji Sejmowej i Sejmowej
Komisji Łączności, podczas których rozpatrywano m.in. projekt ustawy Prawo
telekomunikacyjne oraz Prawo pocztowe oraz w pracach innych Komisji Sejmowych, które
opracowywały projekty nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.

Urząd przygotował projekty odpowiedzi na interpelacje poselskie, dotyczące:
-

ochrony polskiej własności w dziedzinie wydawnictw prasowych oraz rozgłośni
radiowych i stacji telewizyjnych,

-

ograniczenia operatorom telewizji kablowej dostępu do instalowania sieci w
spółdzielniach mieszkaniowych,

-

zjawiska koncentracji w sektorze paliwowym.

Na prośbę Ministra Gospodarki, w związku z potrzebą przygotowania odpowiedzi na
interpelację poselską, Urząd przygotował obszerną informację dotyczącą nadużywania
praktyk monopolistycznych, związaną z treścią zawieranych umów o sprzedaż energii
elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych przez spółki energetyczne.

III.

Praktyki monopolistyczne
W 2000 roku wydano 230 decyzji, które zakończyły prowadzone przez UOKiK

postępowania antymonopolowe. Rozstrzygnięcia tych postępowań dotyczyły 374 zarzutów

praktyk monopolistycznych (różnica między liczbą decyzji i praktyk monopolistycznych
wynika z faktu, że jedno postępowanie antymonopolowe może być prowadzone pod zarzutem
stosowania kilku praktyk jednocześnie). W 47 % stwierdzono stosowanie przez podmioty
praktyk monopolistycznych, w ok. 19% praktyk umorzono postępowanie, a około 1%
zarzutów zakończyło się ugodą. Odmowa uwzględnienia żądania stwierdzenia praktyki
dotyczyła ponad 30% praktyk. Odmowa wynikała z faktu, że postępowanie administracyjne
nie potwierdziło podnoszonych przez stronę zarzutów. Inne rozstrzygnięcia dotyczyły 3 %.
Ponad połowa stwierdzonych praktyk odnosiła się do sektora komunalnego, ok. 10%
przemysłu, pozostałe handlu.

Tabela 3. Zestawienie tabelaryczne wyników postępowań zakończonych w 2000 r.

Lp. Wynik postępowania

ogółem

1. Stwierdzono praktykę
2.

178

Odmówiono uwzględnienia żądania stwierdzenia
praktyki

109

3. Umorzono postępowania

70

4. Zatwierdzono ugodę

5

5. Inne rozstrzygnięcia

12

6.

Ogółem

374

Podmioty, które nie zgadzają się z decyzjami wydanymi przez Prezesa UOKiK, mają
prawo odwołać się od nich do Sądu Antymonopolowego. W okresie sprawozdawczym
podmioty wniosły do sądu 81 spraw (z lat 1999-2000), z czego 73 sprawy, to odwołania od
decyzji, a 8 to zażalenia na postanowienia Prezesa Urzędu albo Delegatur Urzędu.
W 2000 roku Sąd Antymonopolowy wydał 57 wyroków. Wyroki wydane przez Sąd
Antymonopolowy dotyczyły 18 odwołań z 2000 r. oraz 39 złożonych w 1999 roku.
Sąd Antymonopolowy orzekł następujące rozstrzygnięcia:
·

w 32 przypadkach sąd oddalił odwołanie, utrzymując decyzję Prezesa UOKiK w mocy,

·

uchylił całkowicie 8 decyzji UOKiK,

·

uchylił częściowo 7 decyzji UOKiK,

·

zmienił całkowicie 5 decyzji UOKiK,

·

zmienił częściowo 4 decyzje UOKiK,

·

zawiesił postępowanie w 1 przypadku.
Sąd Antymonopolowy w 2000 r. wydał 24 postanowienia, w tym:

·

umorzył postępowanie w 4 przypadkach,

·

odrzucił odwołanie (nieopłacone lub złożone po terminie), utrzymując decyzję Prezesa
UOKiK w mocy w 20 przypadkach.
Postępowania antymonopolowe zajmują większą część pracy Urzędu. Poniżej omówiono

przykładowe praktyki, które miały miejsce w 2000 roku.
·

Energetyka
Przykładowe praktyki monopolistyczne stosowane przez zakłady energetyczne, to

nadużywanie pozycji dominującej na lokalnym rynku dostaw energii cieplnej poprzez:
-

narzucanie uciążliwych warunków umów, które przynosiły im nieuzasadnione korzyści

na skutek pobierania opłaty abonamentowej od każdego odbiorcy, z którym zakład zawarł
odrębną umowę na dostawę ciepła, a który korzysta wspólnie z innymi odbiorcami z jednego
(tego samego) przyłącza, skutkującego zwielokrotnieniem stawki opłaty abonamentowej dla
jednego przyłącza,
-

narzucanie uciążliwych i przynoszących zakładowi energetyki cieplnej nieuzasadnione

korzyści warunków rozliczeń za dostawę energii cieplnej opartych na wskazaniach
przepływomierzy, określających opłatę w oparciu o ilość nośnika ciepła dostarczonego w celu
ogrzewania obiektu, a nie według liczników ciepła (ciepłomierzy), umożliwiających
określenie ilości rzeczywiście dostarczonego ciepła do budynku,
-

rozliczanie przez zakład dostaw energii cieplnej wszystkim odbiorcom korzystającym z

grupowego węzła cieplnego w oparciu o wskazania przepływomierzy mimo, że wspólnota
mieszkaniowa dokonała - ograniczającej straty ciepła - modernizacji pionu centralnego
ogrzewania w budynku. Odmowa dokonania rozliczeń w oparciu o liczniki ciepła
(ciepłomierze) w uprzywilejowanej sytuacji stawiała odbiorców, którzy nie zmodernizowali
swoich instalacji centralnego ogrzewania.

·

Transport
Praktyka monopolistyczna polegała na odmowie przez gminę wyrażenia zgody na

korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej stanowiących jej własność. Takie działanie
wskazuje na nadużywanie pozycji dominującej na rynku poprzez przeciwdziałanie
ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania konkurencji .
Zgodnie z przepisami prawa Gmina jest uprawniona do tworzenia przystanków
komunikacji publicznej i do wyrażenia zgody na korzystanie z przystanków przez inne
podmioty. Zgoda gminy na korzystanie z przystanków jest niezbędnym warunkiem do tego,
aby przewoźnik mógł ubiegać się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
polegającej na zarobkowym przewozie osób pojazdami samochodowymi. Brak zgody na
korzystanie z przystanków uniemożliwia przedsiębiorcy prowadzenie działalności
przewozowej. W niniejszej sprawie gmina odmawiając wyrażenia zgody na korzystanie z jej
przystanków próbowała wyeliminować wnioskodawcę z rynku przewozu osób na liniach
międzywojewódzkich. Celem takiego działania gminy była chęć utrzymania
monopolistycznej pozycji przedsiębiorstwa prowadzącego działalność przewozową na ww.
liniach komunikacyjnych, w którym gmina posiadała 100 % udziałów.
·

Świadczenia zdrowotne
Urząd uznał za praktykę monopolistyczną działanie Kasy Chorych polegające na

nadużywaniu pozycji dominującej przy zawieraniu i finansowaniu umów o udzielanie
świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych z terenu danego województwa, poprzez
ustalanie warunków konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w taki sposób, że świadczenia pielęgniarek/położnych środowiskowo-rodzinnych włączono w
skład indywidualnej lub grupowej praktyki lekarza rodzinnego w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej. Nie przewidziano w tym zakresie możliwości zawierania umów z grupowymi lub
indywidualnymi praktykami pielęgniarek/ położnych środowiskowo-rodzinnych, co
oznaczało wyeliminowanie tej grupy zawodowej z konkursu.
·

Gospodarka komunalna
Praktyki monopolistyczne w tym sektorze dotyczyły następujących spraw:

- ograniczania przez podmioty administrujące cmentarzami dostępu innym
przedsiębiorcom pogrzebowym do wykonywania usług na tych cmentarzach,
-

odmowy udostępniania wysypisk nieczystości stałych oraz zlewni nieczystości płynnych

podmiotom zajmującym się wywozem tych nieczystości.
We wszystkich tych sprawach zwraca uwagę działalność organów wydających
zezwolenia i jednostek administrujących wysypiskami i zlewniami. Podmioty, przeciwko
którym prowadzono postępowania były w różnym zakresie powiązane ze sobą kapitałowo lub
personalnie.
Inny rodzaj praktyki polegał na nadużywaniu pozycji dominującej przez zakłady
pogrzebowe, które dzierżawią od szpitala jedyne w danej miejscowości prosektorium.
Nadużywanie pozycji przejawia się w stosowaniu działań mających na celu przymuszenie
rodziny zmarłego do zlecenia usługi pogrzebowej firmie prosektoryjno – pogrzebowej
(utrudnianie wydawania zwłok z prosektorium, pobieranie opłat prosektoryjnych
zawyżonych lub nienależnych).
Inna praktyka w tym obszarze polegała na przeciwdziałaniu ukształtowania się
warunków niezbędnych do powstania i rozwoju konkurencji na tym rynku wskutek
stosowania nieuczciwych praktyk cenowych (ceny drapieżne). Praktyka wynikała z przyjętej
przez spółkę strategii rynkowej, której celem bylo niedopuszczenie do rynku nowego
konkurenta. Istotą tej praktyki było to, że spółka ustalała ceny poniżej jednostkowych
kosztów własnych, na co wskazywał fakt ponoszenia przez nią strat. Nagła oferta cenowa,
poniżej jednostkowego kosztu własnego, adresowana była selektywnie – tzn. tylko do tego
zleceniodawcy, o którego Spółka musiała stoczyć walkę z wchodzącym na rynek nowym
przedsiębiorcą. Ustalanie przez spółkę ceny poniżej jednostkowego kosztu własnego
stworzyło barierę wejścia na rynek dla nowego podmiotu, która w istotny sposób ograniczyła
rozwój konkurencji na rynku nieczystości stałych.

IV. Kontrola łączeń przedsiębiorców
W 2000 roku UOKiK rozpatrzył 1107 spraw dotyczących zamiaru łączenia
przedsiębiorców. 82% z tych spraw zakończyło się zawiadomieniem o niezgłoszeniu

zastrzeżeń do planowanego łączenia. Urząd nie wydał żadnej decyzji zakazującej łączenia
zgłaszającym taki zamiar przedsiębiorcom. 17% 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 do tego zobowiązane.

Tabela 4. Dane liczbowe związane z kształtowaniem się struktur podmiotów gospodarczych

Lp. Wyszczególnienie

ogółem

1.

Sprawy, które wpłynęły do delegatury w 2000 r. i wcześniej

1262

2.

Sprawy rozpatrzone od 1.01.do 31.12.2000 r.

1107

3.

Wydano zawiadomień pozytywnych dotyczących:

911

3.1 - podziału
3.2 - łączenia, w tym:
1) połączenie przedsiębiorców
2)

nabycie lub przejęcie zorganizowanej części mienia innego

przedsiębiorcy

0
911
36
21

3) objęcie lub nabycie akcji albo udziałów innego przedsiębiorcy

688

3a) objęcie akcji lub udziałów nowo tworzonej spółki

109

4) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów przez instytucje finansowe, dla

5

których obrót jest przedmiotem działalności gospodarczej
5) połączenie banków

11

6) łączenie funkcji u konkurujących ze sobą przedsiębiorców

25

7) przejęcie w inny sposób kontroli nad przedsiębiorcą

16

4

Inne rozstrzygnięcia

196

5

Liczba nie załatwionych zgłoszeń wg stanu na 31.12.2000 r.

155

W 2000 roku wystąpiło dużo operacji łączenia się przedsiębiorców w następujących
branżach: przemysł spożywczy, energetyka, surowce do produkcji materiałów budowlanych i
budownictwo, maszyny i urządzenia do budowy dróg, informatyka, usługi deweloperskie,
lokalne wydawnictwa prasowe, motoryzacja, przemysł chemiczny. W roku 2000 pojawiły się

nowe obszary, na których nastąpiły łączenia podmiotów np: rynek doradztwa finansowego i
personalnego, rynek usług świadczących dostęp do internetu, rynek reklamy zewnętrznej (na
którym można zauważyć tendencję do nabywania udziałów w polskich spółkach przez
koncerny zagraniczne). Z punktu widzenia procesów koncentracyjnych ważnym
zagadnieniem dla Urzędu była restrukturyzacja i prywatyzacja przemysłu cukrowniczego.

V. Kary
UOKiK w 2000 roku ukarał 114 podmiotów (przedsiębiorców), które łamały prawo
antymonopolowe na łączną kwotę ponad 50 milionów złotych.

VI. Postępowania wyjaśniające
Rok 2000 obfitował również w skargi i listy zawierające zapytania i prośby o
interpretację prawa. W 2000 roku w UOKiK prowadzono 840 postępowań wyjaśniających.
Ok. 10% postępowań rozpoczęto w roku poprzednim, a 90% to postępowania nowo
rozpoczęte. W 2000 roku zakończono 730 postępowań wyjaśniających, pozostałe zostaną
zakończone w roku 2001.
Większość przeprowadzanych przez UOKiK postępowań wyjaśniających dotyczyło
przedsiębiorców działających w obszarach monopoli naturalnych, np: energii elektrycznej,
energii cieplnej i gazowej. Duża grupa postępowań dotyczyła sektora gospodarki komunalnej,
a w szczególności problematyki z zakresu dostaw wody i odbioru ścieków.
Najczęściej postępowania wyjaśniające dotyczyły treści umów, a w szczególności
postanowień określających odpowiedzialność stron z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, określenia sposobu i terminu wnoszenia opłat. Szczególne miejsce
zajmowały postępowania , w których kwestionowano nierównoprawną pozycję stron umowy,
obowiązek wnoszenia opłat za ubytki ciepła w instalacjach stanowiących własność
przedsiębiorstwa oraz fakt nieinformowania o możliwości negocjowania warunków umowy.
Inną grupę spraw stanowiły postępowania wyjaśniające dotyczące nieodpłatnego przejęcia
przez zakład energetyczny urządzeń wybudowanych przez odbiorcę w celu przyłączenia do

sieci energetycznej oraz odmowy zawarcia przez zakład energetyczny umowy sprzedaży
energii.

VII. Badanie stanu koncentracji
W 2000 roku Urząd przeprowadził wiele badań stanu

koncentracji na rynkach

krajowych, między innymi były to badania:
·

leków recepturowych,

·

rynku dystrybucji fonogramów (płyt CD i kaset),

·

rynku płynów niezamarzających do chłodnic,

·

rynku szkieł optycznych.

·

potencjału produkcyjnego i przechowalniczego w branży zbożowo-młynarskiej,

·

struktury podmiotowej i produktowej rynku wyrobów cukierniczych,

·

struktury podmiotowej oraz wielkości produkcji i sprzedaży przetworów warzywnych,

·

struktury podmiotowej i produktowej rynku wyrobów papierniczych, w szczególności
papieru higienicznego, artykułów papierniczych, higienicznych oraz worków papierowych

·

struktury podmiotowej, potencjału produkcyjnego oraz wielkości produkcji i sprzedaży
na rynku pasz przemysłowych,

Urząd prowadził również badania kształtowania się cen w warunkach ograniczenia
konkurencji, m.in. badania:
·

zmiany cen wprowadzanych przez Telekomunikację Polską S.A.,

·

zasad naliczania przez TP S.A. opłat za korzystanie z sieci INTERNET,

·

porównanie poziomu oraz zmienności cen na rynku glikolu monoetylenowego,

·

cen skupu buraka cukrowego,

·

cen usług komunalnych w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków w gminach
do 50 tys. mieszkańców,

·

cen biletów komunikacji miejskiej,

·

cen podstawowych kategorii biletów za przejazdy środkami miejskiej komunikacji
zbiorowej,

·

cen za przewozy pasażerskie w komunikacji podmiejskiej,

·

cen ciepła dostarczanego do spółdzielni mieszkaniowych,

·

wysokości stałych opłat przesyłowych stosowanych przez zakłady energetyczne,

·

wysokości opłat za udostępnianie prosektoriów,

·

opłat pobieranych za dzierżawę gruntów położonych na terenie drogowych przejść
granicznych.
Wyniki tych badań wykorzystywane były w toku prowadzonych postępowań

administracyjnych, jak i prac legislacyjnych w ramach uzgodnień międzyresortowych.

VIII. Ochrona konsumentów
W 2000 roku do Urzędu wpłynęło ogółem 1016 pism z zakresu ochrony konsumentów.
Były to zarówno skargi, jak i zapytania, prośby o porady czy konsultacje. Prezes Urzędu
wystosował 203 wezwania do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji. Ponad 61%
stanowiły wezwania do producentów lub importerów źle oznakowujących swe towary. Prawie
25% wezwań dotyczyło niewłaściwej reklamy, a nieco ponad 14% - innych czynów
nieuczciwej konkurencji, np.: sprzecznej z prawem reklamy wyrobów alkoholowych i
tytoniowych.

Tabela: Wezwania do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji

Wyszczególnienie
Ilość skarg i zapytań ogółem
1) Ilość wezwań o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, w
tym dotyczących:
a) złego oznakowania towarów
b) reklamy, w tym:
- sprzecznej z dobrymi obyczajami
- wprowadzającej w błąd
- reklamy porównawczej
- uciążliwej reklamy
c) innych czynów
2) Wezwania wystosowane
- z urzędu
- w wyniku skargi konsumenckiej
- w wyniku informacji z Inspekcji Handlowej
- na podstawie informacji od powiatowego rzecznika
konsumentów

Ogółem
1016
203
124
50
27
22
0
1
29
45
39
116
3

Wezwania do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji skierowane w 2000 roku do
przedsiębiorców, których działania uznano za zagrożenie interesu ekonomicznego
konsumentów dotyczyły między innymi następujących praktyk:
§

umieszczanie na okładkach płyt CD napisów w języku angielskim z wyraźną nazwą
oryginalnego wykonawcy, tytułu piosenek itp. bez informacji, że rzeczywistym
wykonawcą nagranych na płytach utworów nie jest wymieniony w tytule płyty zespół lub
piosenkarz lecz inny wykonawca. Oznaczone w ten sposób produkty mogły wprowadzać
konsumenta w błąd, co do osoby wykonawcy, tym bardziej, że jedyną informacją
wskazującą na nieoryginalnego wykonawcę jest napis w języku angielskim „cover
version”, który w układzie graficznym opakowania był mało widoczny,

§

stosowanie etykiet jednostkowych oferowanej w sprzedaży odzieży z niepełnym
oznaczeniem handlowym, z napisami wyłącznie w języku obcym. Wyroby producentów
krajowych nie zawierały na etykietach nazwy i adresu producenta,

a oznaczenia

obcojęzyczne sugerowały, że są to produkty importowane. Oznaczanie w ten sposób
odzieży sportowej mogło wprowadzać konsumentów w błąd, co do jej pochodzenia,
jakości składników, konserwacji i innych istotnych cech towarów,

§

reklamowania wiecznych piór, jako ekskluzywnych wyrobów projektowanych i
produkowanych we Włoszech, podczas gdy w rzeczywistości wytwarzane są w Chinach,

§

wprowadzanie do obrotu wyrobów spożywczych (majonez, sok owocowy, wyroby
czekoladopodobne, wędliny) oznaczonych w sposób wprowadzający w błąd, co do
rodzaju i właściwości środka spożywczego i wpływający przez to na decyzję o jego
zakupie. W przypadku ww. produktów szata graficzna opakowania tekstem i/lub
rysunkiem sugerować mogła konsumentowi, że ma do czynienia z innym wyrobem, np.
producent wyrobów czekoladopodobnych wprowadzał je do obrotu w opakowaniach
przedstawiających kostki czekolady oraz z napisami angielskimi „chocolate”, producent
kawy zbożowej wprowadzał ją do obrotu w opakowaniach z rysunkiem ziaren kawy.

W 2000 roku Prezes UOKiK wniósł 2 pozwy do sadów pod zarzutem stosowania czynów
nieuczciwej konkurencji. Dotyczyły one przedsiębiorców stosujących nieuczciwe praktyki
handlowe, oraz uciążliwą reklamę i loterię promocyjną, której celem było zwiększenie
sprzedaży właściwego produktu.

W 2000 roku weszła w życie ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów, która poszerzyła
kompetencje Prezesa UOKiK. W celu usprawnienia wdrażania postanowień tej ustawy w
urzędzie powstał wydział specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa produktu. W 2000
roku liczba wystąpień do Urzędu w sprawie bezpieczeństwa produktów wyniosła 112.

Przykładowe skargi z tego obszaru dotyczyły:
·

czajnika z niedrożnym gwizdkiem, podczas użycia którego dwie osoby uległy oparzeniom
I i II stopnia,

·

samochodu, w którym poduszka powietrzna otwierała się samoczynnie podczas postoju
auta na parkingu, czyli w nieprzewidywalnych warunkach używania poduszki
powietrznej. W jednym przypadku nastąpiło uszkodzenie ciała i sprawa ta jest
przedmiotem postępowania sądowego. Firma przeprowadziła

akcję serwisową

samochodów poszczególnych roczników. Na rzecz użytkowników pojazdów, którzy
zgłosili

się

na

przegląd

samochodu

wykonała

instalację

ponadstandardowego

zabezpieczenia przed nieprzewidzianym otworzeniem się poduszki powietrznej,
·

środka do czyszczenia rur, którego użycie spowodowało poparzenia twarzy i oka u
stosującej go kobiety. Prezes UOKiK zażądał od producenta tego środka informacji o
potencjalnym zagrożeniu oraz zmodyfikowania etykiety na opakowaniu preparatu i
informacji

o

środkach

ostrożności

niezbędnych

do

odwrócenia

grożącego

niebezpieczeństwa,
·

potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników okularów, z powodu
niezgodności okularów pewnej firmy z Polskimi Normami. Prezes zakładów optycznych
zawiadomił Urząd o takim zagrożeniu, wskazując, że dotyczy to w szczególności
okularów sprzedawanych bez recepty. Zgodnie z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie
produktów produkt bezpieczny musi odpowiadać wymaganiom określonym w
szczególnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa produktów, np. z zakresu kontroli
sanitarnej. Jeżeli do produktu nie mają zastosowania szczególne przepisy – jego
bezpieczeństwo ocenia się uwzględniając stopień spełnienia przez produkt wymagań
Polskich Norm. Dlatego Prezes Urzędu zlecił kontrolę bezpieczeństwa okularów Inspekcji
Farmaceutycznej, która zgodnie z ustawą o środkach farmaceutycznych, materiałach
medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej – sprawuje nadzór nad
warunkami wytwarzania, jakością i obrotem środkami farmaceutycznymi i materiałami
medycznymi. Prezes UOKiK zwrócił się również do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o
ocenę stanu faktycznego i zasadność podjęcia działań na mocy

ustawy o ogólnym

bezpieczeństwie produktów,
·

potencjalnego zagrożenia zdrowia ludzi, którzy kupują cegły z dodatkiem 15% ługu
pokrystalicznego produkowanego z niebezpiecznych odpadów przez spółkę, która nie
przestrzegała warunków określonych w zezwoleniu na wykorzystywanie odpadów
niebezpiecznych, przewidujące stosowanie 8% dodatku ługu pokrystalicznego do
produkcji cegieł. Prezes UOKiK zwrócił się o opinię w tej sprawie do Inspekcji
Sanitarnej, która po przeprowadzeniu kontroli nie stwierdziła wprowadzenia do obrotu
kwestionowanej cegły,

·

wózków dziecięcych, które nie posiadały znaku bezpieczeństwa. Podczas kontroli obrotu
wózkami dziecięcymi Inspekcja Handlowa ujawniła, że pewna firma produkuje wózki dla
dzieci nie dopełniwszy obowiązku certyfikacji wyrobu na znak bezpieczeństwa i
oznaczania tym znakiem, którego uzyskanie dla niektórych produktów jest obowiązkowe
przed wprowadzeniem ich na rynek. Ponadto Prezes Urzędu zlecił Inspekcji Handlowej
dokonanie ponownej kontroli w tej firmie.

W ramach podejmowania działań z ustawy o bezpieczeństwie produktów Prezes UOKiK
nadzorował uruchomienie i działanie (w ramach programu PHARE) pilotażowego Systemu
Monitorowania Wypadków Konsumenckich.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ramach realizacji programu
pomocowego PHARE’97 ogłosił przetarg a następnie zakupił i przekazał wytypowanym 16
szpitalom na terenie całego kraju, sprzęt komputerowy i elektroniczny umożliwiający
prowadzenie ewidencji wypadków konsumenckich. Szpitale te będą przekazywały informacje
drogą elektroniczną do nadzorującego funkcjonowanie systemu – Administratora Systemu
usytuowanego w strukturach organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia. Administrator
zobowiązany jest do przekazywania kwartalnych raportów o wypadkach konsumenckich do
Prezesa UOKiK. W przypadku wystąpienia podejrzenia stworzenia zagrożenia dla zdrowia
lub życia przez dany produkt Prezes UOKiK podejmuje ustawowe kroki. System zaczął
funkcjonować w I kwartale 2001 roku.

Urząd podjął również działania w celu uruchomienia Krajowego Systemu Informowania
o Produktach Niebezpiecznych, który powinien zacząć funkcjonować na początku 2001 roku.
Jest to system ostrzegania i szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach związanych z
niebezpiecznymi wyrobami.

W ramach realizacji zadań określonych w Rządowej polityce konsumenckiej na lata 2000 –
2001 UOKiK rozpoczął prowadzenie rejestru postanowień wzorców umów uznanych za
niedozwolone, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, którego projekt został także

opracowany w Urzędzie. W rejestrze tym znajdować się będą niedozwolone klauzule, które
na podstawie wyroku sądu, nie będą mogły znajdować się w umowach. Urząd rozpoczął
przegląd wzorców umownych np. umów bankowych, umów firm działających w systemie
argentyńskim pod kątem wystąpienia niedozwolonych klauzul.

W okresie sprawozdawczym Prezes UOKiK pełnił kontrolę wykonywania obowiązków
wynikających z ustawy o języku polskim w odniesieniu do podmiotów gospodarczych. Na
mocy tej ustawy w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazane jest
posługiwanie się wyłącznie obcojęzycznymi określeniami, z wyjątkiem nazw własnych. Za
złamanie tych przepisów grozi kara grzywny. Kontrola wykonania przepisów odbywała się
przede wszystkim przy wykonywaniu czynności kontrolnych przez podległą Prezesowi
UOKiK Inspekcję Handlową. Pracownicy Urzędu stale udzielali wyjaśnień przedsiębiorcom
zgłaszającym wątpliwości o konieczności dostosowania się do wymogów ustawy. Liczba
interpretacji i wyjaśnień pisemnych w zakresie ustawy o języku polskim wyniosła 60.
Jednym z ważniejszych wystąpień w tym zakresie, było nagłośnienie w mediach
wystąpienia Prezesa Urzędu z informacją o konieczności umieszczania polskiej wersji
językowej ogłoszeń o pracy, które ukazywały się w prasie tylko w wersjach obcojęzycznych,
gdyż również takie działanie jest niezgodne z ustawą o języku polskim.

IX. Współpraca z Zagranicą
W 2000 roku Urząd prowadził szeroką współpracę z zagranicą, przede wszystkim z
uwagi na przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Współpraca ta
obejmowała zarówno uczestnictwo w odpowiednich komitetach Organizacji Współpracy i
Rozwoju Gospodarczego (OECD), jak i Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz
Środkowo Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (CEFTA). Urząd uczestniczył
również w grupie roboczej przygotowującej materiały dla Europejskiego Banku Odbudowy i
Rozwoju (EBOR) na temat transformacji gospodarczej. Poniżej przedstawione zostanie
szersze omówienie wspomnianej współpracy.

·

Prace prowadzone na mocy Układu Europejskiego oraz zadania związane z
przygotowaniem do akcesji do UE

W roku 2000 Urząd przewodził pracom dwóch podzespołów do spraw przygotowania
dokumentacji na potrzeby negocjacyjne warunków przyszłego członkostwa Polski w Unii
Europejskiej. Są to: Podzespół Polityki Konkurencji oraz Podzespół Ochrony Konsumentów,
którym przewodniczą Wiceprezesi UOKiK. W odniesieniu do obu tych obszarów Komisja
Europejska przedstawiła nowe akty prawne uzupełniające acquis communautaire, a strona
polska zadeklarowała możliwość ich transponowania do prawa polskiego.
Przedstawiciele UOKiK brali również udział w pracach innych podzespołów negocjacyjnych.
Kontynuowane były spotkania z przedstawicielami strony wspólnotowej, w czasie których
dokonywano przeglądu strony polskiej w realizowaniu zobowiązań wynikających z Układu
Europejskiego.
W czasie spotkania z p. Françoise Gaudenzi (listopad 2000) odpowiedzialną w Komisji
Europejskiej za negocjacje z Polską dokonano omówienia postępów, które strona polska
poczyniła w poszczególnych obszarach negocjacyjnych. Pozytywnie oceniono postępy w
zakresie polityki antymonopolowej oraz ochrony konsumentów i informacje o stanie
zaawansowania prac nad nową ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Szczególne
zainteresowania budziły kwestie dotyczące pomocy państwa.
W czasie wizyty w UOKiK p. Davida Byrna odpowiedzialnego w Komisji
Europejskiej za obszar ochrony konsumentów i zdrowia. pozytywnie oceniono dokonania
strony polskiej po stronie legislacyjnej i instytucjonalnej.
W dniach 16 i 17 października 2000 r. odbyła się w Warszawie (finansowana ze środków
PHARE) międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom polityki konkurencji i
ochronie konsumentów. Klamrą spinającą oba obszary była prezentacja doświadczeń i
dokonań UOKiK z okazji 10-lecia jego działalności. W konferencji tej poza licznymi
przedstawicielami Urzędu i wysokiej rangi przedstawicielami innych polskich resortów
uczestniczyli reprezentanci Komisji Europejskiej, organów antymonopolowych i ochrony
konsumentów z krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak i stowarzyszonych z UE oraz
niektórych międzynarodowych organizacji konsumenckich. Otwarcia konferencji dokonał

Premier RP p. Jerzy Buzek. W konferencji wzięli udział polscy i zagraniczni eksperci do
spraw ochrony konkurencji i konsumentów.
·

Współpraca z OECD

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uczestniczy w pracach dwóch Komitetów
OECD, tj. Komitetu Prawa i Polityki Konkurencji oraz Komitetu Polityki Konsumenckiej.
Z racji uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu Prawa i Polityki Konkurencji oraz jego
Grup Roboczych (3 razy w ciągu roku) UOKiK – również w porozumieniu z innymi
resortami - przygotował szereg opracowań niezbędnych w czasie posiedzeń i do dyskusji tzw.
okrągłego stołu (np. w sektorze bankowości).
Przedstawiciel UOKiK uczestniczył również w posiedzeniu Multidyscyplinarnej Grupy ds.
Reformy Regulacyjnej OECD.
·

Współpraca z WTO i UNCTAD

Przedstawiciel Urzędu uczestniczył w pracach Grupy Roboczej ds. Handlu i Konkurencji
WTO oraz wziął udział w konferencji na temat praktyk restrykcyjnych w biznesie,
zorganizowanej przez UNCTAD.
·

Współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi
Polska jest członkiem Międzynarodowej Sieci Nadzoru Marketingu, organizacji

zrzeszającej organy administracji publicznej odpowiedzialne za ochronę konsumentów. Jej
członkom przekazywane są ostrzeżenia przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki,
organizowane jest również wspólne „przeszukiwanie” Internetu. Dwa coroczne spotkania, w
Bergen i Waszyngtonie, analogicznie jak w przypadku OECD, pod której auspicjami ta
organizacja

powstała,

zdominowane

były

szeroko

rozumianą

tematyką

handlu

elektronicznego.
·

Współpraca dwustronna
Urząd tradycyjnie współpracuje z francuską Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji,

Konsumpcji i Zwalczania Nadużyć. Odbyły się dwie wizyty studyjne przedstawicieli Urzędu
we Francji, zaś w Warszawie francuscy eksperci poprowadzili seminaria na temat kredytu

konsumenckiego i bezpieczeństwa produktów (wrzesień 2000). W maju 2000 r. podpisany
został przez Prezesa UOKiK program współpracy na lata 2000 – 2001 z rosyjskim
Ministerstwem ds. Polityki Antymonopolowej i Wspierania Przedsiębiorczości. Podpisana
została ponadto umowa przedłużająca współpracę między Delegaturą UOKiK w Gdańsku a
Kaliningradzką Delegaturą Ministerstwa Polityki Antymonopolowej w Rosji.
·

Projekty PHARE
Rok 2000 był dla Urzędu okresem wyjątkowo intensywnych prac w zakresie realizacji,

jak i programowania wykorzystania środków pomocowych. W ramach programów
pomocowych Urząd realizował PHARE 97 w następujących obszarach :
1)

„Ochrona konkurencji i konsumentów”

2)

„Dostosowanie

polskich

przepisów

dotyczących

ochrony

konsumentów

oraz

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do acquis communautaire”
3) udział w komponencie „Pomoc publiczna”.
W roku sprawozdawczym trwały intensywne prace nad uruchomieniem programu PHERE
1999 oraz PHARE 2000. Pierwszy z nich obejmuje problematyki polityki konkurencji ze
szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej. Drugi natomiast poświęcony jest kwestii
ochrony konsumentów i nadzoru rynku oraz zawiera elementy związane z prawem
antymonopolowym.

Oba

projekty

przewidują

obecność

w

Urzędzie

doradców

przedakcesyjnych.

X. Działalność medialna
W omawianym okresie sprawozdawczym Zespół Prasowo-Informacyjny zorganizował 6
konferencji prasowych, na których poruszane były tematy związane z bieżącą działalnością
Urzędu
W 2000 roku Biuro Prasowe zorganizowało 66 spotkań z dziennikarzami stacji
telewizyjnych. Kierownictwo Urzędu oraz rzecznik prasowy UOKiK udzielali wywiadów i
informacji o działalności UOKiK między innymi dla: „Wiadomości” programu I TVP,

„Informacji” w Polsacie, „Panoramy” programu II TVP, „Faktów” w TVN, Warszawskiemu
Ośrodkowi Telewizyjnemu, TV 4. Przedstawiciele Urzędu udzielali również licznych
informacji, zarówno ogólnopolskim, jak i lokalnym rozgłośniom radiowym. Zakres
tematyczny wypowiedzi obejmował szeroką problematykę, którą zajmuje się Urząd, w
szczególności spraw: telekomunikacji, sektora naftowego, firm działających w systemie
argentyńskim, reklamy wprowadzającej w błąd, nowych aktów prawnych, itp.
Na przestrzeni roku 2000 ukazało się około 400 notatek prasowych na temat pracy Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co stanowi wyraźny wzrost, w stosunku do lat
poprzednich.
W ciągu 2000 roku Biuro Prasowe UOKiK opublikowało dwa Biuletyny Urzędu (w tym
jeden podwójny) .
Biuro Prasowe stale zaangażowane jest w udzielanie informacji o działalności i bieżącej
pracy Urzędu przedstawicielom mediów. Bardzo liczną grupę zainteresowanych
problematyką ochrony konkurencji i konsumentów stanowią przedstawiciele kancelarii
prawnych, wykładowcy akademiccy, magistranci i doktoranci. Wszystkim udostępniane są
możliwe do wykorzystania materiały i publikacje.
Warto zauważyć, że Urząd posiada własną stronę internetową, na której umieszczane są
informacje przedstawiające efekty pracy UOKiK. Stanowi ona ważny element działalności
promocyjno-informacyjnej Urzędu. Adres strony: www.uokik.gov.pl

