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Szanowni Państwo,
z przyjemnością przedstawiam Państwu Sprawozdanie z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
za 2010 rok.
Rok 2010 był dla nas szczególny. Upłynął on pod hasłem obchodów jubileuszu XX-lecia UOKiK, podczas których
podejmowaliśmy wiele działań i inicjatyw, mających na celu przypomnienie przedsiębiorcom i konsumentom
o roli, jaką we współczesnej gospodarce odgrywają przepisy antymonopolowe. Prowadzona w tym czasie działalność
informacyjna i edukacyjna Urzędu zmierzała do podniesienia świadomości prawnej i ekonomicznej wszystkich
uczestników rynku.
W ramach obchodów XX-lecia Urzędu zorganizowaliśmy szereg konferencji, debat i spotkań z przedsiębiorcami.
Miały one na celu zwrócenie uwagi profesjonalnych podmiotów na najważniejsze zagadnienia związane
z egzekwowaniem przez organ antymonopolowy przepisów prawa ochrony konkurencji. Zwiększeniu transparentności
działań Urzędu oraz wzmocnieniu zaufania przedsiębiorców do organu służyło opracowanie Wyjaśnień w sprawie
kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK. Dokument ma za zadanie podnieść wśród
zainteresowanych przedsiębiorców poziom wiedzy na temat obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji, a także
ułatwić interpretację przepisów regulujących procedurę notyfikacji.
Ubiegły rok był czasem bardzo intensywnych działań z zakresu ochrony konkurencji. Przeprowadziliśmy 143
postępowania antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz 222 w sprawach kontroli
koncentracji. Wykryliśmy kolejne zmowy cenowe na rynku farb i lakierów. Dostęp do dowodów uzyskaliśmy
od przedsiębiorców, którzy skorzystali z programu łagodzenia kar leniency.
W ramach realizacji zadań mających na celu ochronę słabszych uczestników rynku Prezes UOKiK prowadził
272 postępowania dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz podejmował szereg działań
służących wyeliminowaniu z obrotu prawnego niedozwolonych postanowień umownych. Przebadaliśmy rynek usług
bankowych, ubezpieczeniowych pod kątem stosowania w umowach klauzul abuzywnych. Sprawdziliśmy również,
czy prawa konsumentów przestrzegane są w transakcjach zawieranych na odległość.
Bardzo istotną rolą Prezesa UOKiK jest udział w procesie legislacyjnym. W 2010 roku opiniowaliśmy prawie
3 tys. aktów prawnych pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów. W publikacji
omówiono także zadania Prezesa związane z systemem nadzoru rynku, ogólnym bezpieczeństwem produktów oraz
systemem kontrolowania jakości paliw.
Liczę, że publikacja ta przybliży czytelnikom obszary działalności i wyniki pracy Urzędu w 2010 roku. Zapraszam
do lektury.

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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1.Informacje ogólne
Misją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę
i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji.
Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej. W ramach kompetencji przyznanych mu przez
Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów1 sprawuje on nadzór nad rynkiem i konkurencją oraz chroni zbiorowe
interesy konsumentów. Swoje zadania wykonuje z pomocą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Podstawowym narzędziem Prezesa UOKiK w ochronie konkurencji jest prowadzenie postępowań w sprawach praktyk
ograniczających konkurencję — nadużywania pozycji dominującej na rynku oraz zawierania niedozwolonych
porozumień (np. zmów cenowych). Z kolei instrumentem służącym ochronie słabszych uczestników rynku są
postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W obu przypadkach czynności
organu mogą zakończyć się nakazem zaniechania naruszeń oraz nałożeniem kary pieniężnej do 10 proc. przychodu
osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.
Powyższe kompetencje stanowią działania ex post, a więc podejmowane są w przypadku, gdy skutki sprzecznej
z prawem praktyki przedsiębiorcy wpłynęły już negatywnie na rynek i jego uczestników. Prezesowi UOKiK
przysługuje również prawo podejmowania ingerencji ex ante, mających na celu zapobieganie sytuacjom, w których
konkurencja zostanie istotnie ograniczona, m.in. przez powstanie podmiotu dominującego na rynku. Są one
realizowane w ramach kontroli koncentracji przedsiębiorców. Prezes UOKiK stale monitoruje również stan
koncentracji gospodarki i zachowania rynkowe przedsiębiorców.
Bardzo istotną sferą działalności Prezesa UOKiK jest udział w procesie legislacyjnym, w ramach którego corocznie
opiniuje średnio około 2 tysięcy aktów prawnych.
Ponadto od 2004 roku Prezes UOKiK opiniuje projekty pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w ramach
programów pomocowych oraz decyzji indywidualnych. Są one następnie przekazywane Komisji Europejskiej,
która jest jedynym organem władnym do rozstrzygania w sprawach zgodności wsparcia ze wspólnym rynkiem.
Na podstawie sprawozdań podmiotów przyznających pomoc oraz jej beneficjentów Prezes UOKiK przygotowuje
roczne raporty o pomocy udzielonej przez państwo.
Z myślą o słabszych uczestnikach rynku Urząd prowadzi cykliczne kontrole wzorców umów stosowanych przez
przedsiębiorców. Działania te zmierzają do wyeliminowania z obrotu prawnego niedozwolonych postanowień
kształtujących prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszających
ich interesy.
Ochronie zdrowia i życia konsumentów służą postępowania w sprawach ogólnego bezpieczeństwa produktów.
W ich wyniku Prezes UOKiK może nakazać wycofanie z rynku wyrobu stwarzającego zagrożenie i nałożyć na
przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 100 tys. zł. Prezes UOKiK prowadzi również postępowania wobec
podmiotów naruszających przepisy Ustawy o systemie oceny zgodności na podstawie dyrektyw nowego podejścia.
Postępowania mogą zakończyć się m.in. nakazem wycofania wyrobu z rynku.
Prezes UOKiK w ramach swoich kompetencji organizuje, zleca i koordynuje kontrole prowadzone przez
16 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej. Wydaje ponadto wytyczne i zalecenia zapewniające
jednolitość postępowań prowadzonych przez inspektoraty i opracowuje informacje i raporty zawierające wyniki
przeprowadzonych kontroli.
UOKiK odpowiedzialny jest także za zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych.

1

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
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1.1. Organizacja UOKiK
W 2010 roku Urzędem kierowali: Prezes Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel i Wiceprezesi Małgorzata Kozak i Jarosław
Król. Organizację Urzędu określał statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów zarządzeniem nr 146 z dnia 23
grudnia 2008 roku (M.P. Nr 97, poz. 846 z późn. zm.).
W skład UOKiK wchodzą: centrala, dziewięć delegatur (w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie,
Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu) oraz dziewięć laboratoriów — sześć analityczno-kontrolnych i trzy
wyspecjalizowane (w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie i we
Wrocławiu).

Rys. 1. Schemat organizacyjny UOKiK
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1.2. Stan zatrudnienia
Stan zatrudnienia w Urzędzie w 2010 roku, z uwzględnieniem struktury zawodowej i fluktuacji kadr, przedstawiają
kolejne tabele.

Stan zatrudnienia w UOKiK

osoby

etaty

1 stycznia 2010 r.

440

424,425

31 grudnia 2010 r.

457

442,5
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średnio w roku
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11
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13

400
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Fluktuacja kadr w 2010 roku

osoby

etaty

zatrudniono

49

46,35

rozwiązano stosunek pracy

28

26,75

1.3. Budżet roczny UOKiK
Całkowity budżet roczny to 49,913 mln zł, w tym:

>> Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów — 47,813 mln zł,
>> dotacje na finansowanie zadań państwowych związanych z ochroną konsumentów, zlecanych do realizacji
stowarzyszeniom — 1,735 mln zł,

>> zadania związane z przygotowaniem, obsługą i sprawowaniem przewodnictwa Polski w Radzie Unii
Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku — 361 tys. zł,

>> zadania związane z obroną narodową — 4 tys. zł.

2

Wszystkie dane liczbowe zawarte w Sprawozdaniu przedstawiają stan na 31 grudnia 2010 roku.
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1.4. Kary pieniężne
UOKiK w 2010 roku nałożył kary pieniężne na kwotę 347,561 mln zł, w tym:
■■ za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję — 158,829 mln zł,
■■ za brak współdziałania podczas kontroli — 123,246 mln zł,
■■ za zwłokę w wykonaniu decyzji — 87,661 tys. zł,
■■ za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów — 64,658 mln zł,
■■ za nieudzielenie informacji — 359,4 tys. zł,
■■ w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów — 315,5 tys. zł,
■■ za niezgłoszenie zamiaru koncentracji lub dokonanie koncentracji bez uzyskania wymaganej zgody Prezesa
UOKiK — 65 tys. zł.

W rejestrze kar pieniężnych istnieją należności Skarbu Państwa wynikające z prawomocnych decyzji, wydanych
do 31 grudnia 2010 roku, w wysokości 7,388 mln zł. W tych sprawach prowadzono postępowania egzekucyjne.

2.Prace legislacyjne
Prezes UOKiK jest zobowiązany do opracowywania rządowych projektów aktów prawnych dotyczących ochrony
konkurencji i konsumentów. Są one uzgadniane z odpowiednimi resortami, a następnie przedkładane do akceptacji
Radzie Ministrów.
Z inicjatywy Urzędu prowadzone były prace m.in. nad:
■■ założeniami do projektu i projektem Ustawy o kredycie konsumenckim,
■■ założeniami do projektu i projektem Ustawy o zmianie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
■■ założeniami do projektu Ustawy o timeshare,
■■ projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się
o udzielenie pomocy de minimis,
■■ projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych
w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Ponadto Urząd brał udział w pracach m.in. nad:
■■ projektem Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
i wyrobów medycznych,
■■ założeniami do projektu Ustawy o zmianie ustawy — Prawo bankowe i ustawy Kodeks postępowania
cywilnego,
■■ założeniami do projektu Ustawy o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i o zmianie innych ustaw,
■■ założeniami do projektu ustawy — Prawo pocztowe,
■■ projektem Ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego.

12
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Zaangażowanie Urzędu w prace legislacyjne nad najważniejszymi projektami aktów prawnych
w 2010 roku
Projekt Ustawy o kredycie konsumenckim
Nowe regulacje mają dotyczyć kredytów o wartości do 75 tys. euro lub 255,55 tys. zł (obecnie jest to
80 tys. zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Zgodnie z projektowaną regulacją zostanie
wydłużony do 14 dni termin na odstąpienie od umowy (obecnie termin ten wynosi 10 dni) i wprowadzony
jednolity dla wszystkich krajów członkowskich UE formularz zawierający podstawowe informacje o kredycie.
Ponadto instytucje finansowe będą miały możliwość pobierania rekompensaty w przypadku wcześniejszej
spłaty pożyczki przez konsumenta. Nowe przepisy obejmą nie tylko banki, lecz także wszystkie instytucje
udzielające kredytów i pożyczek, jak SKOK-i czy parabanki.
Prace nad założeniami i projektem ustawy rozpoczęły się w 2009 roku, a w 2010 roku ustawa trafiła do Sejmu.
Założenia do projektu Ustawy o zmianie ustawy — Prawo bankowe i ustawy Kodeks postępowania cywilnego
Założenia do projektu ustawy zostały przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki. UOKiK w trakcie prac
legislacyjnych zgłaszał uwagi, które przewidywały m.in. ograniczenie czynności bankowych, pozwalających
bankom na wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE), i nałożenie na banki obowiązków
informacyjnych dotyczących treści i skutków oświadczenia o poddaniu się egzekucji. W opinii UOKiK BTE
jest instrumentem zapewniającym bankom uprzywilejowaną pozycję w dochodzeniu roszczeń, stąd też jego
stosowanie powinno ograniczać się do najbardziej doniosłych czynności. Prezes UOKiK zaproponował również
włączenie do projektu uregulowań, które mają służyć wzmocnieniu pozycji konsumentów, m.in. takie, aby
oświadczenie o poddaniu się egzekucji stanowiło oddzielny dokument dla każdego produktu bankowego.
Uwagi UOKiK mają zostać uwzględnione w projekcie ustawy, nad którym prace będą kontynuowane w 2011 roku.
Założenia do projektu Ustawy — Prawo pocztowe
W celu wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku usług pocztowych Prezes UOKiK zgłosił swoje uwagi
do założeń do ustawy regulującej tę kwestię, przewidujących m.in. rozszerzenie odpowiedzialności
operatora za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie powszechnej usługi pocztowej. Urząd
uznał, że możliwość dochodzenia w postępowaniu sądowym, mediacyjnym lub przed stałym
sądem konsumenckim roszczeń określonych w ustawie nie powinna być uzależniana od wcześniejszego
wyczerpania drogi reklamacyjnej. Ponadto wnioskował o skrócenie terminu, w którym reklamacja jest
rozpatrywana, z 90 do 30 dni.

14

15
Uwagi UOKiK zostały częściowo uwzględnione. W październiku dokument został
przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Rządowego Centrum Legislacji,
które rozpoczęło prace nad opracowaniem projektu ustawy.
Projekt Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Zastrzeżenia UOKiK wzbudziły przede wszystkim plany wprowadzenia sztywnych
marż i cen na leki refundowane. Zdaniem Urzędu takie rozwiązanie przeczy
zasadom wolnego rynku. Gdyby bowiem zostało ono wprowadzone,
hurtownie i apteki sprzedające leki refundowane zostałyby pozbawione
możliwości konkurowania. Oznaczałoby to, że ani hurtownik, ani aptekarz,
nawet jeśli chciałby sprzedawać leki z niższą marżą, nie mógłby tego zrobić.
W efekcie konsumenci ponieśliby wyższe wydatki na droższe leki. Jednocześnie
zmniejszyłaby się ich dostępności dla osób o niższych dochodach. Zdaniem
Urzędu właściwszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie marż maksymalnych.
Dzięki temu konsumenci mieliby możliwość zakupu tańszych leków — poniżej
ustalonych nieprzekraczalnych stawek. Jednocześnie zagwarantowana byłaby
ochrona pacjentów przed nieuzasadnionym podwyższaniem cen w łańcuchu
dystrybucji leków.
Uwagi UOKiK nie zostały uwzględnione. W październiku 2010 roku projekt aktu został
skierowany do Sejmu. Prace nad ustawą nie zostały zakończone.

3.Ochrona
konkurencji
— praktyki ograniczające
konkurencję oraz
kontrola koncentracji
Polityka konkurencji na lata 2008–2010 to dokument wyznaczający priorytety działalności Prezesa Urzędu w tym
zakresie. Wskazywał on na potrzebę sprawniejszego wykrywania praktyk ograniczających konkurencję, zapewnienia
przedsiębiorcom bezpieczeństwa prawnego i stałego zwiększania przejrzystości działań UOKiK. Realizacji tego
ostatniego postulatu służyły prace nad Wyjaśnieniami w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru
koncentracji Prezesowi UOKiK, o których szerzej mowa w rozdziale 3.3.
Polityka konkurencji przewidywała ponadto bardziej efektywne eliminowanie nielegalnych praktyk
na rynkach lokalnych, wspieranie i tworzenie konkurencji w sektorach regulowanych, aktywny udział Polski
na arenie międzynarodowej i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej ochrony konkurencji wśród wszystkich
uczestników rynku.
W 2010 roku na podstawie wniosków płynących z oceny dotychczasowej polityki konkurencji trwały intensywne
prace nad nowym dokumentem strategicznym UOKiK — Polityką konkurencji na lata 2011-2013. W dokumencie
zostaną opisane cele i priorytety realizowane przez UOKiK w poprzednich latach. Jako najważniejsze określono
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m.in. usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli koncentracji, rozwijanie możliwości pozyskiwania materiału
dowodowego w postępowaniach dotyczących zwalczania antykonkurencyjnych porozumień i zwiększanie
funkcjonalności i transparentności procedur w postępowaniach antymonopolowych.

3.1. Informacje ogólne
Chroniąc konkurencję, Urząd przeciwdziała praktykom, które zagrażają uczciwej rywalizacji pomiędzy
przedsiębiorcami. Podstawowym instrumentem jest prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach
praktyk ograniczających konkurencję — antykonkurencyjnych porozumień i nadużywania pozycji dominującej.
Ważną rolę w wykrywaniu niedozwolonych zachowań przedsiębiorców — naruszających przepisy Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów — odgrywają delegatury UOKiK. Naruszenia przepisów antymonopolowych na szczeblu
regionalnym, choć trudno dostrzegalne z punktu widzenia całej gospodarki, mogą bowiem bardzo niekorzystnie
oddziaływać na przedsiębiorców i konsumentów na rynkach o zasięgu lokalnym.
Ponadto Prezes UOKiK kontroluje koncentracje dokonywane przez przedsiębiorców (fuzje i przejęcia) w celu
wyeliminowania ryzyka związanego z możliwością powstania podmiotu o sile rynkowej zagrażającej konkurencji.

3.2. Praktyki ograniczające konkurencję
Praktyki ograniczające konkurencję prowadzą do zakłócenia mechanizmów wolnego rynku. Należą do nich
antykonkurencyjne porozumienia i nadużywanie pozycji dominującej. Dla konsumentów takie zachowania skutkują
wysokimi cenami, ograniczoną ofertą i gorszą jakością dostępnych dóbr i usług, a dla przedsiębiorców — trudnościami
z wejściem na rynek albo dystrybucją towarów i usług.
Przedsiębiorcy, którzy dopuszczają się łamania reguł konkurencji, powinni liczyć się z reakcją ze strony Prezesa
UOKiK. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego może on nakazać w drodze decyzji administracyjnej
zaniechania działań sprzecznych z prawem i nałożyć karę finansową w wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego
w roku poprzedzającym wydanie decyzji.
Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania zostanie uprawdopodobnione, że przedsiębiorcy zawarli
antykonkurencyjne porozumienie lub nadużyli swojej pozycji rynkowej, Prezes UOKiK może przyjąć od nich
zobowiązanie do podjęcia określonych działań w celu wyeliminowania tych naruszeń. Przyjmując takie zobowiązanie,
organ antymonopolowy odstępuje od prowadzenia postępowania dowodowego i wydania decyzji stwierdzającej
stosowanie praktyki i nałożenia kary. Rozwiązanie to zwiększa skuteczność działań Prezesa UOKiK, którego
podstawowym zadaniem jest ochrona rynku i jego uczestników, nie zaś nakładanie sankcji na przedsiębiorców.
Od 2009 roku UOKiK stosuje Wytyczne w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców
za naruszenie prawa antymonopolowego. Opracowanie dokumentu miało na celu zwiększenie transparentności
w metodologii ustalania sankcji. Prezes UOKiK, ustalając wysokość kary, oprócz szkodliwości naruszenia bierze
również pod uwagę korzyści, jakie osiągnął przedsiębiorca, naruszając prawo, wpływ danej praktyki na rynek i czas
jej trwania. Może uwzględnić zarówno okoliczności łagodzące, takie jak zaprzestanie praktyki przed wszczęciem
postępowania przez UOKiK, działanie pod przymusem, dobrowolne usunięcie skutków naruszenia, jak i dodatkowo
obciążające, jak rola lidera lub inicjatora praktyki czy wcześniej stwierdzone naruszenia prawa w tym zakresie.
Postępowania antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję wszczynane są wyłącznie
z urzędu. Nie wyklucza to jednak możliwości pisemnego zawiadomienia Prezesa UOKiK o podejrzeniu stosowania
niedozwolonej praktyki. W ubiegłym roku Urząd otrzymał 369 zawiadomień, w wyniku czego wszczął 161 postępowań
wyjaśniających i 20 postępowań antymonopolowych.
W sytuacji, gdy badana praktyka może mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
postępowanie antymonopolowe jest prowadzone także na podstawie przepisów prawa unijnego, czyli art. 101 i 102
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — TFUE3.

3

	Od 1 grudnia 2009 roku, w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, TFUE zastąpił Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską — TWE; w wyniku tego dotychczasowy art. 81 i 82 TWE to odpowiednio art. 101 i 102 TFUE.
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Ogółem
		
Postępowania antymonopolowe:

Zakończone
w 2010 roku4

143

103

17

9

0

0
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18

0

0

103

76

2

2

507

370

Postępowania antymonopolowe w sprawach porozumień
horyzontalnych5
w tym:
prowadzone na podstawie art. 101 TFUE
Postępowania antymonopolowe w sprawach porozumień
wertykalnych6
w tym:
prowadzone na podstawie art. 101 TFUE
Postępowania antymonopolowe w sprawach nadużycia
pozycji dominującej
w tym:
prowadzone na podstawie art. 102 TFUE
Postępowania wyjaśniające:

Wśród decyzji wydanych w 2010 roku znalazły się:

			
Porozumienia
Porozumienia
horyzontalne
wertykalne

Nadużywanie
pozycji
dominującej

Liczba decyzji o uznaniu praktyki
za ograniczającą konkurencję i nakazujących jej
zaniechanie

5

1

28

Liczba decyzji o uznaniu praktyki
za ograniczającą konkurencję i stwierdzających jej
zaniechanie

3

14

18

Inne decyzje7

2

3

22

10

18

68

w tym:

1

0

10

z powodu niestwierdzenia praktyki

1

0

7

z innych powodów

0

0

3

Razem
Liczba postępowań umorzonych ogółem

4

5

6

7

Statystyka nie obejmuje postępowań prowadzonych w związku z niewykonaniem decyzji Prezesa UOKiK oraz z brakiem
współdziałania w ramach kontroli.
Stronami porozumień horyzontalnych (poziomych) są przedsiębiorstwa z sobą konkurujące, a więc działające na tym samym
szczeblu obrotu gospodarczego. Głównym ich celem jest ograniczenie wzajemnej konkurencji poprzez np. ustalanie cen.
Porozumienia wertykalne (pionowe) zawierane są między przedsiębiorstwami działającymi na różnych szczeblach obrotu,
tj. niekonkurującymi z sobą. Stronami mogą tu być przykładowo producent i dystrybutor albo hurtownik i detalista.
Statystyka obejmuje: decyzje zobowiązaniowe, decyzje w sprawie nałożenia kary na przedsiębiorcę, decyzje w sprawie
nałożenia kary w związku z niewykonaniem decyzji Prezesa UOKiK lub nieudzieleniem informacji i decyzje niestwierdzające
stosowania praktyki (wydane na podstawie przepisów poprzedniej Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia
15 grudnia 2000 r.).
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Prozumienia ograniczające konkurencję
Przepisy prawa antymonopolowego zakazują porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie,
ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku. Za tego typu praktyki uznaje się
w szczególności:
■■ ustalanie (bezpośrednio lub pośrednio) cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów,
■■ ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji,
■■ podział rynków zbytu lub zakupu,
■■ stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów,
stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji,
■■ uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia,
niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy,
■■ ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem,
■■ uzgadnianie przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców
i organizatora przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny (tzw. zmowy
przetargowe).

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje jednak dwa wyjątki od generalnego zakazu. Pierwsze
z nich dotyczy tzw. porozumień bagatelnych, czyli takich, których uczestnikami są:
■■ konkurenci, których łączny udział w rynku nie przekracza 5 proc.,
■■ przedsiębiorcy, którzy nie są konkurentami, jeżeli udział w rynku któregokolwiek z nich nie przekracza
10 proc.

Biorąc pod uwagę niewielką siłę rynkową stron takich porozumień, można uznać, że nie są one na tyle istotne,
aby stanowić barierę dla funkcjonowania mechanizmów rynkowych.
Wyłączenie to nie dotyczy jednak porozumień polegających m.in. na ustalaniu cen, ograniczaniu lub kontrolowaniu
produkcji i zbytu, podziale rynków, a także zmowy przetargowej. Takie praktyki są szczególnie niebezpieczne
z punktu widzenia naruszenia konkurencji, nawet jeżeli ich uczestnikami są przedsiębiorcy niemający znaczącej
pozycji rynkowej.
Kolejnym rodzajem wyłączeń są tzw. wyłączenia grupowe, wprowadzane w drodze rozporządzeń Rady Ministrów.
Odnoszą się one do wybranych kategorii porozumień, które mogą się przyczynić do polepszenia produkcji, dystrybucji
towarów lub do postępu technicznego lub gospodarczego. Niezbędne jest, aby tego typu uzgodnienia pomiędzy
przedsiębiorcami zapewniały nabywcy lub użytkownikowi korzyści i nie nakładały na zainteresowanych nadmiernych
ograniczeń ani nie stwarzały możliwości wyeliminowania konkurencji z rynku. Wyłączenia te, ze względu na sposób
ich wprowadzania (ex ante), mają dawać przedsiębiorcom pewność, w jakim zakresie ich działania są legalne,
a kiedy powodują naruszenie prawa antymonopolowego.
Porozumienia ograniczające konkurencję są zjawiskiem szczególnie szkodliwym dla gospodarki. Dlatego kary dla
uczestników zmów są dotkliwe — ich maksymalna wysokość może wynieść 10 proc. przychodu przedsiębiorcy,
osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Sztuczne ograniczanie konkurencji przez strony porozumień
konkurencji powoduje bowiem, że nie angażują się one w procesy wprowadzające innowacje, związane z rozwojem
technologicznym produktów i bardziej wydajnych metod produkcji. Skutkiem zawierania nielegalnych porozumień
jest wzrost cen towarów i usług, obniżenie ich jakości oraz redukcja zatrudnienia.
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Wybrane decyzje Prezesa UOKiK wydane w 2010 roku w sprawach porozumień ograniczających
konkurencję
Zmowa farbiarska — decyzja z 24 maja 2010 roku (DOK-4/2010)
W wyniku prowadzonego od 2006 roku postępowania antymonopolowego
Prezes UOKiK stwierdził, że w latach 2000-2006 trzej przedsiębiorcy
— Tikkurila, Praktiker i Castorama — ustalali poziom minimalnych
cen detalicznych odsprzedaży farb i lakierów Tikkurila. Uzgodnienia
dokonywane były e-mailowo pomiędzy osobami zatrudnionymi
na wysokich stanowiskach w centralach spółek. Wiadomości
elektroniczne stały się głównymi dowodami w postępowaniu
prowadzonym przez Urząd. Dostarczyły je Prezesowi UOKiK
Castorama i Tikkurila, które zdecydowały się współpracować
z UOKiK w ramach programu łagodzenia kar leniency.
Prezes UOKiK ustalił, że inicjatorem zmowy była Tikkurila,
która kierowała do Castoramy i Praktikera — uczestników
porozumienia — propozycje cen. W przypadku stosowania
stawek innych niż ustalone byli oni narażeni m.in. na wstrzymanie
dostaw oraz wzrost ceny zakupu danego produktu. Efektem
niedozwolonych działań był brak konkurencji wśród
sprzedawców produktów Tikkurila.
Prezes UOKiK odstąpił od nałożenia kary na Castoramę i
obniżył ją w stosunku do Tikkurili — wyniosła ona ponad
9 mln zł — dzięki skorzystaniu przez spółki z instytucji
leniency. Na ostatniego z uczestników porozumienia, spółkę
Praktiker, została nałożona sankcja w wysokości ponad 39 mln zł.
Zmowa na rynku artykułów biurowych — decyzja z 26 kwietnia 2010 roku
(DOK-3/2010)
W ubiegłym roku Prezes UOKiK wykrył również zmowę na rynku papieru i materiałów biurowych. Jeden
z uczestników porozumienia Office Pulse przyznał się do zawarcia antykonkurencyjnego porozumienia
ze swoim rynkowym konkurentem — spółką Papier-Hurt i dostarczył do Urzędu niezbędne dowody.
Postępowanie antymonopolowe wszczęte w tej sprawie potwierdziło informacje spółki. UOKiK ustalił,
że inicjatorem zmowy był Papier-Hurt, który w ramach umowy zobowiązał Office Pulse do niepodejmowania
przez pięć lat działań konkurencyjnych wobec niego, w szczególności niekierowania ofert handlowych
do klientów spółki. Za złamanie warunków porozumienia Papier-Hurt nakazywał wycofanie oferty i nakładał
na Office Pulse sankcje finansowe.
Skutkiem zawartego porozumienia był podział klientów pomiędzy dwa podmioty, co pozwoliło spółce
Papier-Hurt unikać rynkowej presji ze strony konkurenta.
Office Pulse współpracował z Prezesem UOKiK w ramach programu łagodzenia kar leniency, co pozwoliło mu uniknąć
kary. Na drugiego uczestnika porozumienia — Papier-Hurt została nałożona kara w wysokości blisko 90 tys. zł.
Zmowa przetargowa — decyzja z 4 października 2010 roku (RWR-24/2010)
Wykrycie antykonkurencyjnych porozumień możliwe jest również dzięki informacjom uzyskanym
od podmiotów niebędących jego uczestnikami. W ten sposób Prezes UOKiK dowiedział się o zmowie
przetargowej od łódzkiego oddziału Poczty Polskiej, którego zastrzeżenia wzbudziło zachowanie
przedsiębiorcy prowadzącego działalność jako Firma Handlowo-Usługowa „Krystian” K. Kwoczała z Oleśnicy.
Po wygraniu przetargu na wykonanie pieczątek automatycznych odstąpił on od wykonania zamówienia,
podając za przyczynę awarię urządzenia do ich produkcji. Zgodnie z prawem organizator przetargu powinien
w takiej sytuacji wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród tych przedsiębiorców, którzy brali udział
w przetargu. W tym przypadku było to Biuro Grupa Dolny Śląsk S. Kwoczała.
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Przeprowadzone postępowanie wykazało, że doszło do naruszenia przepisów
antymonopolowych, według których zabronione jest uzgadnianie przez przedsiębiorców
przystępujących do przetargu warunków składanych ofert. Na podstawie zebranego
materiału dowodowego ustalono m.in., że rezygnacja z realizacji zamówienia
nastąpiła dzień po tym, jak zwycięzca przetargu się dowiedział, że kolejną
najkorzystniejszą ofertę złożył drugi uczestnik porozumienia. Ponadto ustalono, że
awaria urządzenia do produkcji pieczątek nastąpiła jeszcze przed złożeniem oferty
do przedmiotowego przetargu. Wykazano także istnienie współpracy organizacyjnej
między obojgiem przedsiębiorców.
Prezes UOKiK nałożył na FHU „Krystian” karę w wysokości ponad 13 tys. zł, a na Biuro Grupa
Dolny Śląsk — ponad 2 tys. zł.
Program łagodzenia kar (leniency)
W 2004 roku do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadzono przepisy przewidujące
łagodzenie kar dla skruszonych uczestników antykonkurencyjnych porozumień, którzy zdecydują się na
dobrowolne odstąpienie od bezprawnej praktyki i podejmą współpracę z Urzędem, przedstawiając dowody na jej
istnienie.
Celem instytucji leniency pierwotnie wzorowanej na modelu amerykańskim, a następnie przyjętej także przez
Komisję Europejską, jest zwiększenie wykrywalności najgroźniejszych porozumień antykonkurencyjnych — karteli.
Korzyści wynikające ze współpracy z organami — redukcja lub uniknięcie kary finansowej — mają zachęcić
przedsiębiorców do zaprzestania praktyk naruszających reguły uczciwej rywalizacji rynkowej.

Rok
Liczba wniosków8
zgłoszonych do UOKiK
w ramach programu
leniency
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Nadużywanie pozycji dominującej
Istotą praktyki polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej jest bezprawne działanie jednego przedsiębiorcy
lub grupy przedsiębiorców prowadzące do ograniczenia samodzielności kontrahentów i konkurentów oraz narzucanie
mniej korzystnych zasad współpracy, niż miałoby to miejsce w warunkach efektywnej konkurencji.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza domniemanie, zgodnie z którym przedsiębiorca ma
pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40 proc. Jednak każda sprawa podlega indywidualnej
ocenie Prezesa UOKiK, a kryterium decydującym jest faktyczna siła rynkowa, jaką dysponuje podmiot gospodarczy.
W określonych przypadkach posiadanie nawet znacznie mniejszego udziału w rynku niż 40-procentowy może bowiem
zapewniać przewagę nad konkurentami.
Ustawa antymonopolowa zawiera przykładowy katalog praktyk polegających na nadużywaniu pozycji dominującej:
■■ bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych
albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów,
■■ ograniczanie produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów,
■■ stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów,
stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji,

8

	Dane nie są tożsame z podawanymi w latach 2004-2009; w zestawieniu za rok 2010 pominięto wnioski uproszczone, tzw.
summary applications, uwzględniono wnioski leniency złożone w sprawach, w których UOKiK nie dopatrzył się naruszenia
prawa, i wnioski, które z uwagi na formę ich złożenia były dotychczas traktowane łącznie.
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■■ uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia,
które nie ma rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy,
■■ przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji,
■■ narzucanie przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umowy, przynoszących mu nieuzasadnione
korzyści,
■■ podział rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.

Wybrane decyzje Prezesa UOKiK wydane w 2010 roku w sprawach dotyczących nadużywania
pozycji dominującej
Prawa do publicznej transmisji imprez sportowych — decyzja z 12 lutego 2010 roku (DOK-1/2010)
Postępowanie przeciwko Cyfrowemu Polsatowi zostało wszczęte w 2009 roku po analizie informacji znajdujących
się na stronach internetowych przedsiębiorcy oraz skarg napływających do Urzędu. Dotyczyły one warunków
sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008, na których sprzedaż Cyfrowy Polsat miał
wyłączność. Przedsiębiorcy zainteresowani transmisją rozgrywek musieli zawrzeć umowę ze spółką.
Urząd ustalił, że Cyfrowy Polsat, który miał na tym rynku pozycję dominującą, uzależniał sprzedaż praw
do publicznego odtwarzania rozgrywek od zakupu wskazanego przez spółkę modelu dekodera oraz usługi
wsparcia technicznego. W ten sposób uzyskiwał on nieuzasadnione korzyści.
Już na wczesnym etapie postępowania spółka złożyła wniosek do Urzędu, na którego podstawie Prezes
UOKiK zobowiązał ją m.in. do odkupienia dekoderów od zainteresowanych przedsiębiorców, a także zwrotu
wszystkich kosztów usługi wsparcia technicznego. Sprawozdanie z realizacji decyzji Cyfrowy Polsat będzie
musiał składać m.in. przy okazji trzech kolejnych licencjonowanych imprez sportowych, do których będzie
sprzedawał na wyłączność prawa do publicznego odtwarzania.
Prezes UOKiK, wydając tzw. decyzję zobowiązaniową, zrezygnował z nałożenia na spółkę kary finansowej. Jednak
sankcje mogą pojawić się w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wykona zobowiązania. Wówczas maksymalna kara
finansowa to 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji.
Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej — decyzja z 22 lutego 2010 roku (RWR-2/2010)
Istotne z punktu widzenia ochrony konkurencji na rynkach lokalnych są działania delegatur Urzędu,
czego przykładem jest decyzja nakładająca ponad 253 tys. zł kary na EnergięPro za nadużycie pozycji
dominującej w sektorze dostaw i sprzedaży energii elektrycznej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
O praktyce przedsiębiorcy delegaturę UOKiK we Wrocławiu zawiadomił jeden z kontrahentów spółki.
W trakcie prowadzonego od września 2009 roku postępowania antymonopolowego Urząd ustalił,
że EnergiaPro obciążała swoich klientów, zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorców, kosztami
związanymi ze sporządzeniem aktu notarialnego na rzecz ustanowienia służebności określonego pasa gruntu.
Dzięki dokumentowi spółka mogła korzystać z terenów, na których przebiegała sieć elektroenergetyczna,
m.in. w celu jej konserwacji i naprawy. W ten sposób EnergiaPro przerzucała na swoich klientów opłaty,
które zgodnie z prawem powinna ponieść sama.

3.3. Kontrola koncentracji przedsiębiorców
Swoboda rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz wyboru formy prawnej, w jakiej będzie ona prowadzona,
stanowią podstawowe prawa przedsiębiorcy. Jedynie w określonych prawem okolicznościach i z uzasadnionych
przyczyn możliwe jest ich ograniczenie. UOKiK, kontrolując koncentracje przedsiębiorców, ma za zadanie
zapobieganie tworzeniu niekorzystnych struktur rynkowych, w tym monopoli. Skutki niedozwolonych zachowań
rynkowych potentatów odczuwają bowiem nie tylko ich konkurenci, lecz także inni przedsiębiorcy, a przede
wszystkim konsumenci. Silny gracz rynkowy nie musi obawiać się spadku zainteresowania swoimi produktami,
nawet w przypadku gdy drastycznie podnosi ceny, ponieważ nie ma na rynku konkurencyjnej oferty. Ponadto
może dyktować warunki w oderwaniu od innych podmiotów, a w skrajnych przypadkach wyeliminować je z rynku.
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Koncentracja może mieć różne formy. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wymienia jako podstawowe:
połączenie (fuzja lub inkorporacja), przejęcie kontroli nad innym przedsiębiorcą, utworzenie wspólnego
przedsiębiorcy (joint venture) oraz nabycie określonej części mienia innego przedsiębiorcy.
Kontrolą organu antymonopolowego objęte są jedynie największe transakcje, które wywierają lub mogą wywierać
wpływ na konkurencję na polskim rynku. Przepisy określają progi obrotowe, powyżej których uczestnicy transakcji
są zobowiązani uzyskać zgodę Prezesa UOKiK na jej dokonanie. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, których
łączny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro
w Polsce.
Z doświadczenia UOKiK wynika, że większości rozpatrywanych spraw towarzyszą liczne prośby o wyjaśnienie
przepisów. Znajomość reguł związanych z obowiązkiem zgłoszenia zamiaru koncentracji nie jest bowiem
wystarczająca. Odpowiadając na sygnały płynące z rynku oraz w celu zwiększenia transparentności swojego działania,
Urząd wydał w ubiegłym roku Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji
Prezesowi UOKiK. Dokument stanowi interpretację przepisów stosowanych przez UOKiK oraz sposób prowadzenia
postępowań w sprawie kontroli koncentracji. Opracowanie wytycznych miało na celu zwiększenie poziomu wiedzy
na temat obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji wśród zainteresowanych przedsiębiorców, a także ułatwienie
interpretacji przepisów regulujących procedurę notyfikacji.
Podstawą analizy prowadzonej przez Urząd są informacje przekazane we wniosku przez wnioskodawcę oraz
wyniki badań rynku, prowadzone z własnej inicjatywy. Pozwala to na dokładne poznanie otoczenia rynkowego, w
którym działają przedsiębiorcy, oraz ustalenie, na jaki segment gospodarki transakcja będzie wywierała wpływ. W
2010 roku pod tym kątem przeprowadzono badanie rynku energii elektrycznej oraz największe w historii Urzędu
— badanie sklepów internetowych. To drugie zostało zakończone w styczniu 2011 roku.
W praktyce unijnych organów antymonopolowych przy prowadzeniu postępowań w sprawie koncentracji coraz
ważniejszą rolę odgrywają analizy ekonomiczne oraz badania wpływu planowanej transakcji na rynek. Realizując
założenia przyjęte w poprzednich Politykach konkurencji, UOKiK kładł duży nacisk na wdrażanie tego typu rozwiązań.
We wspomnianej już nowej Polityce konkurencji na lata 2011-2013 w celu podniesienia efektywności metod
analitycznych stosowanych w trakcie rozpatrywania koncentracji zostało przewidziane opracowanie wytycznych
dotyczących oceny koncentracji. Wytyczne te będą wskazywały, w jakich przypadkach niezbędne będzie dokonanie
określonych badań, a co za tym idzie — pozyskanie niezbędnych danych.
Postępowanie przed Prezesem UOKiK w sprawie kontroli koncentracji może zakończyć się wydaniem następujących
decyzji:
■■ zgody — jeżeli w wyniku koncentracji konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona,
w szczególności przez powstanie lub umocnienie się pozycji dominującej na rynku,
■■ zgody warunkowej — jeżeli po spełnieniu określonych warunków zrealizowana zostanie ww. przesłanka,
■■ zgody nadzwyczajnej — gdy transakcja pomimo skutku antykonkurencyjnego przyczyni się do rozwoju
ekonomicznego lub postępu technicznego albo będzie miała pozytywny wpływ na gospodarkę narodową,
■■ zakazu — jeżeli w wyniku koncentracji konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności
przez powstanie lub umocnienie się pozycji dominującej na rynku.

Prezes UOKiK może nałożyć na koncentrujących się przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 10 proc.
przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji, jeżeli przedsiębiorcy, choćby nieumyślnie,
dokonają koncentracji bez uzyskania uprzedniej zgody organu. Takie sytuacje zdarzają się już jednak bardzo rzadko
— w 2010 roku Urząd wydał jedną taką decyzję.
W 2010 roku prowadzono 222 postępowania w sprawach kontroli koncentracji, zakończono zaś 188 z nich, wydając
następujące rozstrzygnięcia:
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Liczba
Sprawy z zakresu kontroli koncentracji prowadzone przez UOKiK w 2010 roku ogółem
w tym:

222

zakończone w 2010 roku

188

Rodzaje rozstrzygnięć dotyczących kontroli koncentracji wydanych w 2010 roku:
zgoda na dokonanie koncentracji ogółem
w tym:

147

zgoda na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie
ograniczona — odstąpienie od zakazu koncentracji (art. 20 ust. 2)

0

zgoda warunkowa na dokonanie koncentracji

2

zakaz dokonania koncentracji

0

umorzenie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji

9

zwrot zgłoszenia zamiaru koncentracji

27

decyzje nakładające karę za niezgłoszenie zamiaru koncentracji

1

inne rozstrzygnięcia

2

Najważniejsze branże, których dotyczyły rozpatrywane sprawy:

Branża

Liczba spraw

handel

21

pośrednictwo finansowe

18

działalność ubezpieczeniowa, bankowa oraz sektor IT

16

działalność deweloperska i usługi zarządzania nieruchomościami

16

przemysł spożywczy

15

produkcja materiałów budowlanych

15

rynek mediowy (prasa, TV kablowa)

13

przemysł paliwowy, gazowniczy i energetyczny

11

telekomunikacja

10

przemysł chemiczny i kosmetyczny

6

przemysł wydobywczy (piasek, wapienie, cement)

6

Wybrane decyzje Prezesa UOKiK dotyczące koncentracji przedsiębiorców wydane w 2010 roku
Zgoda warunkowa polegająca na przejęciu przez Unibail-Rodamco kontroli nad Simon Ivanhoe — decyzja
z 12 lipca 2010 roku (DKK-64/2010)
Wśród wszystkich zgód wydanych w 2010 roku przez Prezesa UOKiK znalazły się również dwie warunkowe.
Pierwsza z nich dotyczyła wniosku spółki Unibail-Rodamco — współwłaściciela galerii handlowych Złote
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Tarasy i Galeria Mokotów — na przejęcie kontroli nad Simon Ivanhoe, przedsiębiorcą zarządzającym centrami
usługowymi Arkadia i Warszawa Wileńska. Analiza skutków planowanej koncentracji wykazała, że transakcja
doprowadziłaby do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku wynajmu powierzchni handlowo-usługowej
w dużych galeriach na terenie aglomeracji warszawskiej. Prezes UOKiK uznał jednak, że możliwe jest
spełnienie przez przejmującego przedsiębiorcę określonych warunków pozwalających na udzielenie zgody.
W decyzji Urząd określił, że spółka Unibail-Rodamco będzie musiała do dnia 15 stycznia 2011 roku wyzbyć
się wszelkich praw związanych ze sprawowaniem współkontroli nad centrum handlowym Złote Tarasy albo
sprzedać je inwestorowi nienależącemu do grupy kapitałowej przejmującego. Może jednocześnie zachować
uprawnienia podobne do przywilejów udziałowców mniejszościowych, przyznawanych w celu ochrony
ich interesów finansowych.
Zgoda warunkowa polegająca na przejęciu przez Kompanię Węglową Huty Łabędy — decyzja z 18 października
2010 roku (DKK-105/2010)
Druga zgoda warunkowa dotyczyła wniosku Kompanii Węglowej o przejęcie Huty Łabędy. Transakcja była
następstwem decyzji Ministra Skarbu i miała polegać na objęciu przez Kompanię Węglową 93,33 proc. akcji
Huty Łabędy. Celem koncentracji była sprzedaż w przyszłości akcji Huty Łabędy przez Kompanię Węglową,
co miało poprawić sytuację finansową spółki. Byłaby więc to forma pomocy publicznej dla polskiego sektora
górnictwa węglowego.
Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes UOKiK uznał, że koncentracja miałaby
negatywny wpływ na konkurencję na krajowych rynkach produkcji i zakupu górniczych obudów chodnikowych
i akcesoriów do nich z uwagi na ryzyko zamknięcia rynku.
Urząd uznał, że po spełnieniu określonych warunków możliwe będzie udzielenie zgody na przeprowadzenie
transakcji. Kompania Węglowa będzie musiała m.in. w określonym czasie sprzedać niezależnemu
inwestorowi akcje Huty Łabędy, w liczbie powodującej utratę kontroli nad spółką. Przedsiębiorca został
zobowiązany do poinformowania Prezesa UOKiK po 30 dniach od spełnienia warunków wskazanych w decyzji.
W przypadku niewywiązania się z nich przez spółkę Prezes UOKiK będzie mógł ukarać przedsiębiorcę sankcją
do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

3.4. Orzecznictwo sądowe w sprawach antymonopolowych
Odwołania od decyzji Prezesa UOKiK i zażalenia na jego postanowienia przedsiębiorcy mogą składać do Sądu
Okręgowego w Warszawie — Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów9. Od wyroku SOKiK przysługuje apelacja
do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Następnie, w określonych przypadkach, możliwa jest skarga kasacyjna
do Sądu Najwyższego.

Statystyka wyroków w sprawach antymonopolowych jest następująca:

SOKiK

Sąd Apelacyjny

Sąd Najwyższy

41

21

6

porozumień wertykalnych

11

5

0

porozumień horyzontalnych

4

1

0

nadużywania pozycji dominującej

23

15

6

kontroli koncentracji przedsiębiorców

3

0

0

Liczba wyroków wydanych w sprawach
antymonopolowych w 2010 roku ogółem,
w tym dotyczące:

9

	Od decyzji w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
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Sentencje wyroków SOKiK w sprawach
antymonopolowych

Liczba

Uchylenie decyzji Prezesa UOKiK

3

Zmiana decyzji Prezesa UOKiK

11

Oddalenie odwołania przedsiębiorcy
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Wybrane wyroki w sprawach antymonopolowych wydane w 2010 roku
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 6 maja 2010 roku w sprawie z odwołania spółki PKN Orlen
i Grupy Lotos przeciwko Prezesowi UOKiK (sygn. akt XVII Ama 54/08)
W 2007 roku Prezes UOKiK nałożył na Polski Koncern Naftowy „Orlen” i Grupę Lotos ponad 5,5 mln zł kary
za zawarcie antykonkurencyjnego porozumienia na krajowym rynku sprzedaży benzyny uniwersalnej U95.
Obie spółki były głównymi producentami tego paliwa, a kwestionowane działanie dotyczyło uzgodnionego
sposobu wycofania jej z obrotu. Prezes UOKiK uznał, że celem zawartego porozumienia było niedopuszczenie
do sytuacji, w której jeden z przedsiębiorców zrezygnuje z produkcji i sprzedaży U95, a drugi zdominuje
sektor. Działając w ten sposób, spółki ustaliły sposób zachowania i wyeliminowały wszelką niepewność
co do zachowania konkurenta, a przez to naruszyły przepisy antymonopolowe. Rozpatrując odwołanie,
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił ustalenia dokonane przez Prezesa UOKiK i podtrzymał
decyzję w całości.
Spółki złożyły odwołanie do Sądu Apelacyjnego. Sprawa nie została rozpatrzona w 2010 roku.
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 10 maja 2010 roku w sprawie z odwołania Stalexport
Autostrada Małopolska przeciwko Prezesowi UOKiK (sygn. akt XVII Ama 92/08)
W kwietniu 2008 roku Prezes UOKiK stwierdził, że spółka Stalexport Autostrada Małopolska naruszyła prawo,
narzucając konsumentom nieuczciwe ceny za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady A4. Urząd
uznał, że przedsiębiorca nie miał prawa pobierać pełnej opłaty za przejazd autostradą, która nie spełniała
w całości wymagań dla tego typu drogi. Trwające przez wiele miesięcy prace remontowe spowodowały
bowiem wydłużenie czasu przejazdu, a także znaczne utrudnienia w ruchu. W szczytowym momencie na blisko
1/3 długości trasy pomiędzy punktami poboru opłat występował ruch dwukierunkowy na jednej jezdni,
a przez to czas przejazdu znacznie się wydłużył.
Sąd uznał, że odwołanie przedsiębiorcy nie zasłużyło na uwzględnienie. Podzielił zdanie Prezesa UOKiK,
zgodnie z którym opłata pobierana za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady powinna być
proporcjonalnie obniżona. SOKiK podtrzymał również karę finansową nałożoną na spółkę — 1,3 mln zł.
Spółka złożyła apelację od wyroku SOKiK. Sprawa nie została rozpatrzona w 2010 roku.

3.5.

Stosowanie przez Prezesa UOKiK unijnego prawa konkurencji

Zakaz praktyk ograniczających konkurencję zawarty jest w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Ponadto podstawy unijnego prawa konkurencji tworzą:
■■ rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia w życie reguł
konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu
■■ rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorstw.
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Regulacje unijne nakładają na urzędy i sądy państw członkowskich obowiązek bezpośredniego stosowania Traktatu
równolegle z przepisami krajowego prawa konkurencji, w przypadku gdy działanie przedsiębiorcy wpływa na handel
między państwami członkowskimi UE.
Unijne przepisy regulują również funkcjonowanie Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network
— ECN), w której skład wchodzą Komisja Europejska i urzędy antymonopolowe państw członkowskich. W jej ramach
krajowe organy wymieniają pomiędzy sobą informacje, co pomaga w wykrywaniu i śledzeniu naruszeń wewnątrz Unii
(także o charakterze transgranicznym) oraz podejmowaniu określonych działań w celu ich wyeliminowania. Urzędy
antymonopolowe państw członkowskich są zobowiązane przed lub tuż po podjęciu pierwszych formalnych kroków
na podstawie Traktatu niezwłocznie poinformować o tym Komisję Europejską oraz fakultatywnie swoich
odpowiedników w poszczególnych krajach członkowskich. Przed wydaniem decyzji mają natomiast obowiązek
przesłać Komisji jej projekt. KE jest natomiast zobowiązana przesłać wszystkim krajowym organom kopie
najważniejszych dokumentów, a na ich wniosek również materiały niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy.
Rozporządzenie nr 139/2004 ustanawia zasadę, zgodnie z którą największe koncentracje mające wpływ na stan
konkurencji na rynku unijnym podlegają kontroli Komisji Europejskiej, a nie państw członkowskich. Co do zasady,
jeśli łączny światowy obrót przedsiębiorców przekracza 5 mld euro i każdy z co najmniej dwóch uczestników
transakcji osiąga na terytorium Unii Europejskiej obrót przekraczający 250 mln euro, koncentracja ma wymiar
unijny. To przedsiębiorcy muszą ocenić, czy dana transakcja podlega zgłoszeniu krajowemu organowi
antymonopolowemu, czy Komisji Europejskiej.
Rozporządzenie dopuszcza ponadto możliwość przekazania przez Komisję sprawy o wymiarze unijnym do organu
krajowego w celu jej rozpatrzenia lub jej przejęcie od instytucji narodowej.
W trakcie postępowania w sprawach koncentracji KE może przeprowadzić kontrolę u przedsiębiorcy lub zlecić ją
organom państwa członkowskiego.
W 2010 roku UOKiK prowadził i zakończył dwa postępowania, stosując równolegle przepisy polskie i unijne. Dotyczyły
one nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców10.

4.Badania
i analizy rynku
Badania stanu konkurencji na polskim rynku mają na celu gromadzenie materiału dowodowego w ramach
prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowań oraz analizę procesów konsolidacyjnych pod kątem występowania
ewentualnych naruszeń lub groźby ich zaistnienia. Te drugie pozwalają poznać stopień koncentracji rynku i pozycję
działających na nim przedsiębiorców11. Umożliwiają one zidentyfikowanie czynników kształtujących konkurencję
w badanym sektorze oraz zachowania kluczowych podmiotów gospodarczych.
W 2010 roku centrala i delegatury UOKiK prowadziły łącznie 60 badań, z czego 36 dotyczyło rynku krajowego,
a 24 — rynków lokalnych.
Wyniki największych i najważniejszych dla gospodarki analiz rynkowych prezentowane są opinii publicznej podczas
debat organizowanych przez Urząd z udziałem ekspertów. Więcej na ten temat w rozdziale 11, poświęconym
działalności informacyjno-edukacyjnej UOKiK.

	Decyzja nr DOK-7/2010 (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie), decyzja nr DOK-8/2010 (Wrigley Poland
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu).
11
Szerzej na ten temat w rozdziale 3.3.
10
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Wybrane badania rynku przeprowadzone przez UOKiK w 2010 roku
Badanie rynku połączeń lotniczych
Analiza miała na celu zbadanie skutków liberalizacji rynku połączeń lotniczych w Polsce. Jak wynika
z badania Urzędu, otwarcie rynku lotniczego doprowadziło do wzrostu liczby przewoźników — z 30 do 46,
a w efekcie do wzrostu konkurencji w tym sektorze. Ważnym skutkiem liberalizacji było pojawienie się tanich
przewoźników, takich jak Ryanair i Wizz Air. W 2008 roku z usług tanich przewoźników korzystało ponad
50 proc. pasażerów. W tym samym czasie zmniejszyła się popularność narodowego przewoźnika PLL LOT.
Doprowadziło to do spadku cen biletów — obecnie w wielu przypadkach niewiele droższych niż cena biletu
na przejazd koleją — umożliwiając szerszym kręgom społeczeństwa dostęp do tego środka transportu.
Badanie rynku energii elektrycznej
W marcu 2010 roku UOKiK opublikował raport z badania rynku energii elektrycznej w Polsce pt. Kierunki
rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym. W opracowaniu podkreślono, że z uwagi na obecną strukturę tego rynku dalsza konsolidacja największych działających na nim
podmiotów byłaby bardzo niekorzystna. Wpłynęłaby ona negatywnie na polski rynek obrotu energią
elektryczną zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym, a także mogłaby przyczynić się do nieuzasadnionego wzrostu cen, odczuwalnego dla odbiorcy końcowego. Pozytywne skutki dla rozwoju konkurencji może natomiast przynieść prywatyzacja wybranych spółek, przeprowadzona rozważnie, na podstawie
scenariuszy najlepszych dla rynku.
Raport zwraca ponadto uwagę na brak płynności rynku hurtowego. Stopniowa zmiana tej sytuacji będzie
możliwa dzięki wprowadzonemu w ubiegłym roku obowiązkowi sprzedaży określonej ilości energii przez
giełdę. Ponadto doprowadzenie do konkurencji cenowej pomiędzy spółkami zachęci odbiorców do zmiany
sprzedawców prądu.
Badanie rynku przewozów kolejowych
Wynikiem przeprowadzonego przez UOKiK badania rynku był opublikowany we wrześniu 2010 roku raport
pt. Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów na rynkach przewozów kolejowych w Polsce.
Analiza miała na celu zbadanie sytuacji na rynku kolejowym w Polsce i przedstawienie rekomendacji zmian,
niezbędnych do otwarcia rynku na konkurencję oraz bardziej efektywnej ochrony konsumentów. Raport
wskazał, że dla osiągnięcia tych celów działania podejmowane ex post przez organ antymonopolowy nie
są wystarczające. Dlatego sugerowane przez Urząd zmiany odnosiły się głównie do zapewnienia możliwości
konkurowania pomiędzy wszystkimi przewoźnikami kolejowymi i otwarcia rynku dla nowych podmiotów.
Ponadto UOKiK zwracał uwagę na konieczność zmiany sposobu organizacji pasażerskiego transportu
kolejowego wspieranego z publicznych pieniędzy. Niezbędne zdaniem Urzędu jest również wzmocnienie roli
regulatora rynku i skuteczniejsza ochrona praw pasażerów.
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5. Pomoc publiczna
Od 1 maja 2004 roku Polska ma obowiązek stosowania przepisów unijnych dotyczących pomocy publicznej. Co do
zasady wsparcie państwa, mogące zakłócić konkurencję na rynku Unii Europejskiej, jest zakazane. Wyjątek stanowi
pomoc, na której udzielenie zgodę wyda Komisja Europejska. Pomoc taka może mieć formę na przykład dotacji na
inwestycje, gwarancji kredytowej lub odroczenia płatności podatku.
Ze względu na konieczność zapewnienia równych zasad konkurowania w Unii przepisy ustanawiają generalny
obowiązek zgłoszenia Komisji Europejskiej wszelkich planów udzielenia pomocy publicznej lub zmiany warunków
korzystania z niej. Wyjątek stanowi jedynie pomoc w ramach tzw. wyłączeń grupowych, czyli udzielana
na podstawie szczegółowych przepisów uznających pewne kategorie wsparcia za zgodne ze wspólnym rynkiem
(na przykład pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, na badania i rozwój oraz wzrost zatrudnienia). Wymogiem
notyfikacji KE nie jest objęta również pomoc de minimis, czyli nieprzekraczająca 200 tys. euro brutto w ciągu
trzech lat kalendarzowych (w przypadku sektora transportu drogowego — 100 tys. euro).
Od 2009 roku możliwa jest również prenotyfikacja projektowanej pomocy Komisji Europejskiej12. Postępowanie
takie nie powinno trwać dłużej niż dwa miesiące. W tym czasie Komisja i państwa członkowskie mają możliwość
nieformalnego i poufnego przedyskutowania prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących projektu
przyznania pomocy. To z kolei ma wpłynąć na wyższą jakość notyfikacji i ich lepsze przygotowanie.
Prenotyfikacja nie jest niezbędnym etapem, niemniej jest zalecana w celu ułatwienia i
przyspieszenia procesu rozpatrywania wniosków zgłaszanych Komisji, zwłaszcza w
sprawach skomplikowanych.
Prezes UOKiK monitoruje wsparcie udzielane przedsiębiorcom, opiniuje projekty
programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej, zanim zostaną one formalnie
notyfikowane Komisji Europejskiej, a także ocenia ich zgodność z prawem unijnym.
Opinia Prezesa UOKiK nie jest jednak wiążąca.
W 2010 roku Urząd wydał 33 opinie na temat programów pomocowych,
dotyczących m.in. regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie
dotacji Ministra Gospodarki dla nowych inwestycji oraz rozwoju
sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłowniczych w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
województwa
podkarpackiego. W 2010 roku UOKiK wydał także 43 opinie
w sprawie pomocy indywidualnej, dotyczącej m.in.
pomocy na budowę elektroenergetycznego połączenia
międzysystemowego
Polska-Litwa
i
inwestycji
infrastrukturalnych w sektorze gazu ziemnego
oraz 10 opinii w sprawie pomocy indywidualnej
na restrukturyzację.
Do UOKiK wpłynęło ponadto 429
wniosków o wydanie interpretacji
oraz 727 projektów dokumentów
rządowych (aktów normatywnych,
strategii, programów, informacji,
raportów) do przeanalizowania pod
kątem potencjalnego wystąpienia
pomocy publicznej.

12

Możliwość taką przewiduje Kodeks najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w sprawach kontroli
pomocy państwa stosowany od 1 września 2009 roku. Jest on aktem prawnym z dziedziny tzw. soft law, nie ma więc
bezpośredniej skuteczności ani nie wiąże państw członkowskich, może jednak stanowić wskazówkę dla państwa
członkowskiego odnośnie toku rozumowania bądź stanowiska Komisji Europejskiej w danym obszarze.
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Za pośrednictwem Urzędu w 2010 roku Komisji Europejskiej zostało notyfikowanych 40 projektów, z czego
23 dotyczyły przypadków pomocy indywidualnej, 8 — pomocy indywidualnej na restrukturyzację, a 9 — programów
pomocowych. W stosunku do 35 projektów KE wydała decyzję pozytywną, żaden projekt nie został wycofany,
kolejne zaś 44 są analizowane w ramach tzw. procedury badania wstępnego. W stosunku do 3 prowadzone były
formalne postępowania wyjaśniające.
Procedurę notyfikacyjną szczegółowo określa Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z 22 marca 1999 roku w sprawie
szczegółowych zasad stosowania przepisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Na szczeblu krajowym
obowiązuje Ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz
wydane do niej rozporządzenia. Wyznaczają one podstawowe obowiązki sprawozdawcze podmiotów udzielających
wsparcia oraz jego beneficjentów, a także określają informacje niezbędne do wydania opinii o planowanej pomocy
i dokonania notyfikacji KE.

Usprawnianie działania systemu monitorowania pomocy publicznej na szczeblu krajowym
— zakończenie kolejnego etapu wdrażania systemu SHRIMP
W 2010 roku zakończył się rozpoczęty dwa lata wcześniej proces wdrażania systemu przekazywania sprawozdań
o udzielonej pomocy publicznej za pomocą aplikacji SHRIMP. Od stycznia 2010 roku obowiązek ten dotyczy
gmin, powiatów i samorządów z województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
W październiku natomiast system wdrożono w pozostałych pięciu województwach: małopolskim, opolskim,
wielkopolskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.
Ponadto w związku z wprowadzeniem obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych płatnościach również
w stosunku do wsparcia udzielanego w transporcie kolejowym system wdrożono w Ministerstwie Infrastruktury
i podmiotach mu podległych.

Przykłady notyfikacji udzielonych przez Prezesa UOKiK w 2010 roku
Pomoc dla PSE Operator na budowę transgranicznego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa
Prezes UOKiK notyfikował Komisji Europejskiej projekt o przyznanie pomocy publicznej dla PSE Operator
w wysokości ponad 1 mld zł na budowę transgranicznego połączenia międzysystemowego pomiędzy Polską
a Litwą. Wsparcie obejmować będzie również niezbędne dla realizacji tej inwestycji wzmocnienie sieci
elektroenergetycznej w północno-wschodniej części kraju. Projekty zostaną zrealizowane do 2015 roku.
Pozwolą one na import energii elektrycznej, a w pewnym zakresie również na jej eksport.
Komisja Europejska w styczniu 2011 roku wydała pozytywną decyzję, nie wnosząc zastrzeżeń do planowej
pomocy publicznej.
Ustawy powodziowe
W związku z powodziami, które zdarzyły sięw Polsce w maju i czerwcu 2010 roku,władze krajowe postanowiły
wesprzeć osoby, które ucierpiały z powodu żywiołu Przygotowano w tym celu dwie ustawy powodziowe,
przewidujące udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcom. Obie zostały notyfikowane Komisji Europejskiej
jako mające na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami
nadzwyczajnymi. Po ich podziale na programy pomocowe związane z działalnością rolniczą i nierolniczą
otrzymały one pozytywną opinię Komisji.
Ponadto w 2010 roku przygotowany został Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom
w 2009 roku. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2010 roku, a następnie przedstawiony
Sejmowi RP. Przekazano go także Komisji Europejskiej.
W ubiegłym roku z inicjatywy Urzędu zostały opracowane także dwa raporty dotyczące pomocy de minimis udzielonej
przedsiębiorcom w roku 2008 oraz 2009.
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6. Ochrona zbiorowych
interesów konsumentów
Prezes UOKiK jest odpowiedzialny za eliminowanie przypadków naruszenia przez przedsiębiorcę zbiorowych
interesów konsumentów. Działania Urzędu w tym zakresie wyznacza obecnie obowiązująca Polityka konsumencka
na lata 2010-2013. Stanowi ona już szósty program rządowy określający ramy i priorytety prac Rady Ministrów nad
ochroną słabszych uczestników rynku w Polsce. Nadrzędnym celem realizacji polityki jest stymulacja aktywności
konsumenckiej w różnych obszarach. Dokument określa ponadto, że w ramach działalności orzeczniczej Prezes UOKiK
podejmuje interwencje jedynie w najistotniejszych sprawach, związanych z naruszeniem interesów ekonomicznych
konsumentów.
W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumentom w Polsce świadczą miejscy lub powiatowi
rzecznicy konsumentów, a także finansowane głównie z budżetu państwa organizacje pozarządowe (Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Konsumenci mogą również korzystać z polubownych sądów
konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. W sporach transgranicznych
pomoc świadczy Europejskie Centrum Konsumenckie, powstałe w 2005 roku na mocy porozumienia UOKiK z Komisją
Europejską.

6.1. Informacje ogólne
Praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest bezprawne działanie przedsiębiorcy godzące w interesy
potencjalnie nieograniczonej liczby osób. Oznacza to, że każdy może zostać poszkodowany przez takie działanie.
Zbiorowych interesów konsumentów nie będzie zatem naruszać błędne naliczenie rozmów na rachunku telefonicznym konkretnego abonenta. Bezprawną praktyką będzie natomiast taka organizacja systemu obsługi klienta, która
faktycznie uniemożliwia reklamowanie kwestionowanego rachunku.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wymienia trzy przykładowe praktyki naruszające zbiorowe interesy
konsumentów:
■■ stosowanie we wzorcach umów postanowień, które zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych13,
■■ udzielanie konsumentom nierzetelnej, nieprawdziwej lub niepełnej informacji,
■■ nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji.

Po przeprowadzeniu postępowania Prezes UOKiK może wydać decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów i nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego
w roku poprzedzającym wydanie decyzji.
Istotna rola w tym zakresie — podobnie jak przy zwalczaniu antykonkurencyjnych zachowań przedsiębiorców
— przypada delegaturom UOKiK.

6.2. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
Postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wszczynane są wyłącznie z urzędu.
Jednak podobnie jak w przypadku praktyk antykonkurencyjnych do UOKiK można zgłosić na piśmie zawiadomienie, które może stanowić podstawę do interwencji. W 2010 roku do Urzędu wpłynęło 416 takich zawiadomień.
W 152 przypadkach informacje zawarte w zawiadomieniach przyczyniły się do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, a w 43 — postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

13

www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php
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Statystyka postępowań prowadzonych w 2010 roku przedstawia się następująco:

Liczba
Postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
w tym:

272

zakończone w 2010 roku

228

Postępowania wyjaśniające
w tym:

566

zakończone w 2010 roku

398

Wśród decyzji wydanych w 2010 roku znalazły się:

Liczba
Decyzje o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
i nakazujące jej zaniechanie

78

Decyzje o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
i stwierdzające jej zaniechanie

82

Inne decyzje14

61

Razem

221

Postępowania umorzone ogółem
w tym:

6

z powodu niestwierdzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów

3

z innych powodów

3

Wybrane decyzje Prezesa UOKiK dotyczące praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
wydane w 2010 roku
Reklama wprowadzająca w błąd — decyzja z 31 marca 2010 (RWR-6/2010)
Postępowania prowadzone przez delegatury UOKiK mogą dotyczyć zarówno praktyk o zasięgu lokalnym,jak
i ogólnopolskim, czego przykładem jest decyzja przeciwko spółce Eller Service, właściciela serwisu
Pobieraczek.pl. Zainteresowanie wrocławskiej delegatury Urzędu wzbudziła treść komunikatów
reklamowych, które informowały o możliwości pobierania plików za darmo przez 10 dni. Jak
wykazało postępowanie, internauta, który chciał ściągnąć plik, musiał najpierw zarejestrować
się na portalu i zaakceptować regulamin. Dzień rejestracji był jednocześnie pierwszym dniem
obowiązywania odpłatnej umowy, zawieranej nawet na rok, a opłata naliczana była już od
pierwszego dnia, a nie jak sugerowały hasła reklamowe dopiero po 10 dniach.
Prezes UOKiK uznał, że treść reklam znajdujących się na
stronie internetowej przedsiębiorcy wprowadzała
konsumentów w błąd. W wydanej decyzji nakazał
zaniechanie praktyki i ukarał wspólników sankcją w
wysokości blisko 240 tys. zł. Ponadto spółka Eller
Service została zobowiązana do publikacji treści
decyzji na stronie internetowej serwisu.
14

Statystyka obejmuje decyzje zobowiązaniowe, decyzje w sprawie nałożenia kary w związku z niewykonaniem decyzji Prezesa
UOKiK lub nieudzieleniem informacji.
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Ubezpieczenia na życie — decyzja z 10 grudnia 2010 roku (RWR-28/2010)
W marcu 2010 roku delegatura UOKiK we Wrocławiu wszczęła postępowanie przeciwko PZU Życie.
Zaniepokoiły ją informacje od konsumentów i Rzecznika Ubezpieczonych. Wątpliwości UOKiK wzbudziły
warunki indywidualnego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby.
Po zasięgnięciu opinii ekspertów z Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
w Warszawie Prezes UOKiK stwierdził, że umowy PZU Życie zawierały definicję zawału serca, która nie
odpowiadała obowiązującej wiedzy medycznej. Stosowana przez ubezpieczyciela terminologia zawężała
bowiem sytuacje przewidziane wypłatą odszkodowania. Prezes UOKiK uznał, że praktyka wprowadzała
w błąd, ponieważ konsument, ubezpieczając się na życie, działał w przekonaniu, że polisa zapewni mu
odszkodowanie w przypadku wystąpienia zawału serca. Nie miał jednak świadomości, że polisa zawęża
odpowiedzialność ubezpieczyciela. Za wprowadzanie konsumentów w błąd Prezes UOKiK ukarał PZU Życie
sankcją finansową w wysokości blisko 4 mln zł.

6.3. Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów
W 2010 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 40 wyroków dotyczących odwołań od decyzji Prezesa
UOKiK w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Sąd Apelacyjny wydał 21 takich wyroków,
a Sąd Najwyższy — 1. W 35 przypadkach SOKiK oddalił odwołania, w 4 przypadkach zmienił rozstrzygnięcie,
a w 1 uchylił decyzję Prezesa UOKiK.

SOKiK
Liczba wyroków wydanych w 2010 roku w sprawach
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

Sentencje wyroków SOKiK

40

Sąd
Apelacyjny

Sąd
Najwyższy

21

1
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Uchylenie decyzji Prezesa UOKiK

1

Zmiana decyzji Prezesa UOKiK

4

Oddalenie odwołania przedsiębiorcy
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Wybrane wyroki w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów wydane w 2010 roku
Wyrok SOKiK z 10 marca 2010 roku w sprawie z odwołania PKO BP przeciwko Prezesowi UOKiK (sygn. akt XVII
Ama 38/09)
W decyzji z 12 grudnia 2008 roku Prezes UOKiK stwierdził, że bank PKO BP dopuścił się praktyki naruszającej
zbiorowe interesy konsumentów polegającej na stosowaniu wprowadzającej w błąd reklamy lokaty terminowej
Max Lokata. Przedsiębiorca błędnie informował klientów o dacie rozpoczęcia naliczania jej oprocentowania
przy jednoczesnym braku odesłań, które mogłyby wskazywać na potrzebę poszukiwania dodatkowych
informacji na ten temat. Ponadto w treści materiałów reklamowych bank zastosował sformułowania,
które jednoznacznie wskazywały na ich kompletność, co zdaniem Urzędu stanowiło bezprawne działanie.
Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę w wysokości ponad 5,7 mln zł.
Spółka odwołała się od decyzji Prezesa do SOKiK. Sąd oddalił odwołanie spółki, popierając w całości treść
rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK. Bank PKO BP złożył apelację od wyroku. Do końca 2010 roku apelacja nie została
rozpatrzona.
Wyrok SOKiK z 15 kwietnia 2010 roku w sprawie z odwołania PKP Przewozy Regionalne przeciwko Prezesowi
UOKiK (sygn. akt XVII Ama 48/09)
Wyrok sądu dotyczy postępowania zakończonego przez Urząd w grudniu 2008 roku. Prezes UOKiK stwierdził
wówczas, że postanowienia zawarte w regulaminie świadczenia usług stosowanym przez PKP Przewozy
Regionalne naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Z informacji zebranych przez Urząd wynikało,
że konsument, który kupił bilet jednorazowy, nie miał możliwości zmiany warunków umowy, np. godziny
wyjazdu, po rozpoczęciu terminu ważności biletu, określonego przez przewoźnika. Kupując bilet nawet
z kilkugodzinnym wyprzedzeniem, podróżny musiał liczyć się z tym, że w przypadku nagłej zmiany godziny
wyjazdu jego zwrot lub wymiana nie będą możliwe poza terminami sztywno wyznaczonymi przez spółkę,
co było niezgodne z przepisami Prawa przewozowego. Zdaniem Urzędu działanie spółki było nieuczciwe,
za co została ukarana sankcją 100 tys. zł.
SOKiK oddalił odwołanie PKP Przewozy Regionalne od decyzji. Sąd zgodził się z argumentacją Prezesa UOKiK
i podtrzymał decyzję w całości. Spółka nie wniosła apelacji od wyroku, co oznacza, że decyzja jest ostateczna.

6.4. Niedozwolone postanowienia umowne
Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) to takie, które nie zostały uzgodnione z konsumentem
indywidualnie, a które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco
naruszając jego interesy. Co do zasady nie wiążą one konsumenta, chyba że określają główne świadczenia stron,
w tym cenę, ale tylko jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
Kodeks cywilny w art. 3853 zawiera listę 23 przykładowych niedozwolonych postanowień. Najczęściej występujące
klauzule abuzywne w analizowanych przez UOKiK wzorcach umownych to:
■■ wyłączające lub istotnie ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy względem konsumenta
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
■■ takie, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,
■■ zezwalające przedsiębiorcy na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy
bez zgody konsumenta,
■■ uprawniające przedsiębiorcę do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny,
■■ uprawniające przedsiębiorcę do określania lub podwyższania ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy
bez przyznania konsumentowi prawa do odstąpienia od niej,
■■ uprawniające przedsiębiorcę do dokonywania wiążącej interpretacji umowy.
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O uznaniu danego postanowienia za niedozwolone decyduje Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powództwo
w sprawie może wytoczyć każdy, komu przedstawiono do podpisania umowę zawierającą klauzulę, a także
organizacje konsumenckie, rzecznicy konsumentów oraz Prezes UOKiK. Postanowienia uznane prawomocnym
wyrokiem sądu za niedozwolone są wpisywane do rejestru dostępnego na stronie internetowej UOKiK. Stosowanie
ich jest zabronione i może zostać uznane przez Prezesa UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów,
zagrożone karą finansową w wysokości do 10 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym
wydanie decyzji.
Statystyka spraw związanych z realizacją przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych
Urząd na bieżąco prowadzi kontrole wzorców umów stosowanych przez przedsiębiorców w transakcjach
z konsumentami. W ten sposób identyfikuje postanowienia budzące wątpliwości co do ich zgodności z Kodeksem
cywilnym. Następnie wzywa przedsiębiorców do dobrowolnej zmiany postępowania, a w przypadku odmowy
— kieruje pozwy do SOKiK.
W 2010 roku wystosowano 88 wezwań do zmiany zakwestionowanych postanowień umownych. W 80 przypadkach
przedsiębiorcy dobrowolnie się do nich zastosowali. Do SOKiK Urząd skierował 22 pozwy. Do rejestru klauzul
abuzywnych wpisano łącznie 299 postanowień.

Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących stosowania niedozwolonych postanowień umownych
Wyrok SOKiK z 14 grudnia 2010 roku w sprawie uznania za niedozwolone klauzul stosowanych przez Bank
Millenium (sygn. akt XVII AmC 426/09)
W maju 2008 roku Prezes UOKiK ogłosił wyniki kontroli wzorców umownych stosowanych przez banki
udzielające kredytów hipotecznych. Efektem kontroli było m.in. skierowanie w 2009 roku pozwu
do SOKiK o uznanie za niedozwolone postanowień stosowanych przez Bank Millennium w umowach o kredyt
hipoteczny.
Jedna z zakwestionowanych klauzul dotyczyła niejasnych kryteriów obliczania kursu walut, stosowanych
w przypadku rozliczania kredytów indeksowanych w stosunku do waluty obcej. Umowy odsyłały
kredytobiorców do kursów ogłaszanych w tabeli kursu walut bez dokładnego sprecyzowania, na jakich
zasadach bank ustalał kursy ogłaszane w swojej tabeli. Sąd podzielił stanowisko Urzędu, zgodnie z którym
bank, nie precyzując sposobu ustalania kursu walut, może dowolnie określać jego wysokość niekoniecznie
na podstawie obiektywnych kryteriów, na przykład ceny wyznaczonej przez rynek walutowy czy średni
kurs Narodowego Banku Polskiego. W zgodnej opinii sądu i UOKiK brak jasnych zasad w tym zakresie
jest niezgodny z prawem.
W innych zakwestionowanych postanowieniach przedsiębiorca
nieprecyzyjnie określał przesłanki zmiany regulaminu
świadczenia usług oraz cennika. Dwie z nich: zmiana
poziomu inflacji czy wprowadzenie nowych przepisów
prawnych, dawały bankowi możliwość modyfikacji
warunków umowy w dowolnie wybranym
przez siebie momencie, co godziło w interesy
konsumentów.
SOKiK podzielił argumenty Prezesa UOKiK
i
uznał
wszystkie
zakwestionowane
postanowienia za niedozwolone. Do końca
2010 roku Bank Millennium nie wniósł
apelacji od wyroku SOKiK.
Kontrole wzorców umownych
W 2010 roku UOKiK opracował
i przedstawił opinii publicznej
dwa
raporty
dotyczące
kontroli wzorców umownych.
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Ubezpieczenia na życie
UOKiK (centrala i delegatury) zbadał 600 wzorców umownych ubezpieczenia na życie, polis posagowych,
rentowych, wypadkowych i chorobowych. Niemal wszystkie zawierały sprzeczne z prawem, niejednoznaczne
i niezrozumiałe postanowienia.
Za niezgodne z prawem Urząd uznał m.in. wprowadzanie w błąd co do długości okresu ochrony
ubezpieczeniowej, szczególnie konsumentów w podeszłym wieku. Zakwestionowano klauzulę, zgodnie
z którą po ukończeniu przez konsumenta określonego wieku ubezpieczyciel wyłączał swoją odpowiedzialność
mimo opłacanych nadal składek i zawartej umowy. Jak wykazała kontrola UOKiK, zakłady ubezpieczeń
wypłacały odszkodowania przewidziane tylko jedną umową, mimo że konsument opłacał składki i był
chroniony kilkoma polisami na życie. Zgodnie z prawem w przypadku polisy na życie zakład ubezpieczeń ma
obowiązek wypłacić poszkodowanemu rekompensaty przewidziane we wszystkich umowach.
W toku kontroli zakłady ubezpieczeń dobrowolnie zaprzestały stosowania połowy z zakwestionowanych postanowień.
Niemniej jednak, aby zapobiec naruszeniom prawa w przyszłości, Urząd skierował do sądu pozwy o uznanie
23 postanowień za niedozwolone.
Umowy o karty płatnicze
Urząd skontrolował również stosowane przez banki wzorce umów o karty płatnicze. Badanie objęło
12 banków. Niektóre z nich zawierały postanowienia niezgodne z prawem lub sprzeczne z dobrymi
obyczajami. Było to pierwsze tak szerokie badanie dotyczące usług płatniczych przeprowadzone
przez Urząd. Wszystkie banki zdecydowały się na współpracę z Urzędem i w większości przypadków
zadeklarowały zmianę stosowanych wzorców. Niezależnie od tego, czy banki wycofały się ze stosowania
klauzul, zapisy zostały poddane sądowej kontroli. Urząd skierował do SOKiK 9 pozwów o uznanie w sumie
20 postanowień za niedozwolone.

6.5. Współpraca z organizacjami konsumenckimi
Prezes UOKiK, realizując cele określone w Polityce konsumenckiej na lata 2010-2013, współpracuje z krajowymi
i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi. Przyjęta w 2010 roku strategia przewiduje potrzebę
przekazywania im zadań z udzielania poradnictwa konsumenckiego oraz potrzebę włączania ich w proces stanowienia
prawa. Istotnym wyzwaniem jest bowiem ugruntowanie pozycji organizacji konsumenckich, odgrywających ważną
rolę w ochronie konsumentów.
Środki na realizację konkretnych projektów przekazywane są w procedurze konkursowej15. Łączna wysokość
kwoty, która może być przeznaczona na ich realizację, jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Informacje
o konkursach zamieszczane są w prasie i w Biuletynie Informacji Publicznej UOKiK, a także dostępne są w siedzibie
Urzędu.
W 2010 roku Prezes UOKiK przekazał organizacjom pozarządowym dotacje na realizację następujących zadań:
■■ prowadzenie ogólnopolskiego bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień
konsumentów i dochodzenia ich roszczeń (695 000 zł i 213 706 zł) — Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich,
■■ realizacja zamówienia „Infolinia konsumencka” (528 928 zł) — Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
■■ pomoc prawna przy prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi i polubownymi sądami konsumenckimi
oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów (259 997 zł) — Federacja Konsumentów,
■■ opracowanie, redakcja, druk i kolportaż biuletynu dla rzeczników konsumentów (16 000 zł) — Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich.

15

	Zasady zlecania organizacjom zadań z ochrony konsumentów i procedury przekazywania im środków finansowych określa
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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7. Ogólne bezpieczeństwo
produktów
7.1. Informacje ogólne
Każdy produkt dostępny na rynku powinien być bezpieczny. W tym zakresie ogólny nadzór nad produktami
przeznaczonymi dla konsumentów sprawuje Prezes UOKiK. Bezpośrednie kontrole u przedsiębiorców przeprowadza
Inspekcja Handlowa — z urzędu lub na wniosek UOKiK.
Prezes UOKiK zatwierdza plany kontroli prowadzonych przez IH, zarówno tych planowanych, jak i realizowanych
w ramach zadań własnych przez wojewódzkie inspektoraty.
Oceniając, czy konkretny produkt nie stwarza zagrożeń dla zdrowia ani życia jego użytkowników, bierze się pod
uwagę:
■■ cechy produktu — w tym skład, opakowanie, instrukcję montażu, instalacji i konserwacji,
■■ oddziaływanie na inne wyroby, z którymi potencjalnie i w sposób uzasadniony może być użyty,
■■ wygląd — oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące użytkowania,
■■ kategorie konsumentów szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo w związku z jego używaniem
(na przykład dzieci czy osoby starsze).

Na podstawie informacji otrzymanych od kontrolerów Inspekcji Handlowej lub z innych źródeł — od konsumentów,
organów nadzoru innych państw, Prezes UOKiK może wszcząć postępowanie administracyjne. Jeżeli stwierdzi,
że określony produkt nie jest bezpieczny, wydaje decyzję nakazującą jego wycofanie z rynku
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i wpisuje go do specjalnego rejestru dostępnego na stronie internetowej UOKiK . Przedsiębiorcy, który wprowadził
takie artykuły na rynek, grozi kara pieniężna w wysokości do 100 tys. zł. Prezes UOKiK może również w drodze
decyzji nałożyć na producenta lub dystrybutora określone obowiązki, m.in. zakazać wprowadzania produktu na
rynek lub nakazać:
16

■■ oznakowanie go symbolami ostrzegawczymi lub opatrzenie informacją o zagrożeniach, które może
powodować,
■■ wyeliminowanie zagrożenia,
■■ ostrzeżenie potencjalnych konsumentów, na przykład poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie,
■■ wycofanie produktu z rynku lub od konsumentów17.

7.2. Postępowania w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
W 2010 roku Urząd prowadził 278 spraw ogólnego bezpieczeństwa produktów18. Zakończono 208 z nich. Prezes UOKiK
wydał 84 decyzje, w których m.in. nakazał wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt lub ostrzeżenie
konsumentów, a także zakazał wprowadzania produktu na rynek lub nakazał jego wycofanie. Urząd nałożył
na przedsiębiorców 22 kary pieniężne. Podejmowane działania dotyczyły najczęściej konfekcji dziecięcej,
produktów spożywczych oraz mebli i artykułów dla dzieci.

7.3. Dobrowolne powiadomienia od przedsiębiorców
Przedsiębiorca, który uzna, że jego produkt stwarza poważne zagrożenie, ma obowiązek wycofać go z rynku, wymienić
lub zwrócić konsumentom równowartość ceny zakupu. Powinien również poinformować UOKiK zarówno o wykrytych
nieprawidłowościach, jak i podjętych działaniach naprawczych. Informacje przekazane przez przedsiębiorców
są następnie zamieszczane na stronie internetowej UOKiK. Urząd monitoruje także przebieg akcji naprawczych.
W ciągu pięciu lat obowiązywania Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów przedsiębiorcy złożyli
511 dobrowolnych powiadomień, w tym 82 w 2010 roku. Statystyki Urzędu pokazują, że najwięcej zgłoszeń
związanych było z branżą motoryzacyjną — 64. Pozostałe informacje dotyczyły m.in. urządzeń elektrycznych
i produktów dziecięcych.

7.4. System Rapex
Podstawową funkcją unijnego systemu Rapex (Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products) jest zapewnienie
szybkiej wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE i Komisją Europejską w sprawie zagrożeń
stwarzanych przez produkty. W UOKiK funkcjonuje polski punkt kontaktowy tego systemu.
Systemem zarządza Komisja Europejska. W jego ramach Urząd otrzymuje szczegółowe informacje o niebezpiecznych
produktach wykrytych na terenie pozostałych państw członkowskich i środkach zastosowanych przez organy nadzoru.
Następnie, przy pomocy Inspekcji Handlowej, UOKiK sprawdza, czy znajdują się one na polskim rynku. Wówczas
są one eliminowane z obrotu, a o podjętych działaniach Urząd informuje KE i pozostałe państwa członkowskie.
UOKiK przekazuje też do systemu informacje o produktach znajdujących się na polskim rynku, które stwarzają
zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników, o podjętych działaniach (na przykład o wydanym nakazie wycofania
produktu z obrotu), a w związku z tym także o dobrowolnych zgłoszeniach przedsiębiorców.
W 2010 roku UOKiK przekazał do systemu Rapex 82 notyfikacje. Największą grupę produktów stanowiły zabawki
wyprodukowane w Chinach. W 94 przypadkach Urząd podjął działania w reakcji na informację przesłaną przez inne
państwo członkowskie Unii.
	Rejestr
produktów
niebezpiecznych
http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/WebEngine/DocumentSearchForm.
aspx?CDC=PublicRWN
Wycofanie produktu od konsumentów oznacza, że przedsiębiorca musi go odkupić za cenę, po jakiej go nabyli, bez względu na
stopień zużycia. Jeżeli nabywca ma dowód zakupu, może wystąpić z takim żądaniem do sprzedawcy. Jeśli nie — bezpośrednio
do producenta.
18
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.).
16
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8.System nadzoru rynku
8.1. Informacje ogólne
Prezes UOKiK sprawuje nadzór nad systemem kontroli wyrobów pod kątem ich zgodności z zasadniczymi wymaganiami.
W ramach swoich kompetencji Urząd prowadzi postępowania na podstawie Ustawy o systemie oceny zgodności19,
pod kątem spełnienia przez produkt wymagań określonych w tzw. dyrektywach nowego podejścia. Dotyczą one
ponad dwudziestu grup wyrobów, m.in. urządzeń elektrycznych (w tym sprzętu elektronicznego i AGD), zabawek,
środków ochrony indywidualnej, materiałów budowlanych, maszyn i wind. Tylko artykuły, dla których istnieją
zasadnicze wymagania określone w przepisach, powinny być oznakowane znakiem CE.
Kontrole i postępowania administracyjne wobec wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań na wniosek
UOKiK oraz z własnej inicjatywy prowadzą organy wyspecjalizowane: Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja
Ochrony Środowiska, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wyższy Urząd Górniczy,
urzędy morskie, organy nadzoru budowlanego, Inspekcja Transportu Drogowego.
Do zadań Urzędu należy m.in. współpraca z powyższymi instytucjami oraz prowadzenie specjalnego rejestru
wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, dostępnego na stronie internetowej UOKiK20.
W 2010 roku wpisano do niego 37 artykułów.
Ponadto Urząd współpracuje z organami celnymi, które kontrolują wyroby sprowadzane z krajów trzecich.

8.2. Postępowania z zakresu systemu oceny zgodności
W 2010 roku Urząd prowadził 386 spraw z zakresu systemu oceny zgodności. W 269 przypadkach Prezes UOKiK
wydał decyzje, w tym 36 nakazujących wycofanie wyrobów z obrotu oraz 160 umarzających postępowanie,
przede wszystkim z powodu podjęcia przez przedsiębiorców działań eliminujących stwierdzone nieprawidłowości.
Największa liczba postępowań prowadzonych przez UOKiK dotyczyła zabawek, sprzętu elektrycznego i środków
ochrony indywidualnej.

8.3. Współpraca z organami wyspecjalizowanymi
W przypadku uzyskania informacji o wyrobach niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami Urząd podejmuje
odpowiednie czynności, w tym może zlecić przeprowadzenie kontroli właściwemu organowi wyspecjalizowanemu.
W 2010 roku było 31 takich przypadków. UOKiK zwrócił się do wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej
(28) oraz Głównego Inspektoratu Pracy (3).
UOKiK, jako organ monitorujący system nadzoru rynku w Polsce, przesyła i otrzymuje od innych państw członkowskich
UE informacje na temat wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań. W 2010 roku UOKiK otrzymał 296 takich
notyfikacji.
Decyzje nakazujące wycofanie wyrobu z obrotu, wydane przez organy wyspecjalizowane, UOKiK przekazuje Komisji
Europejskiej i pozostałym krajom członkowskim.
W 2010 roku na podstawie programów kontroli poszczególnych organów wyspecjalizowanych Urząd przygotował
krajowy program nadzoru rynku przekazany KE i pozostałym państwom członkowskim.
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).
http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/
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9. Nadzór nad Inspekcją
Handlową
9.1. Informacje ogólne
Prezes UOKiK planuje, koordynuje, monitoruje kontrole prowadzone przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji
Handlowej dotyczące artykułów żywnościowych, nieżywnościowych i usług oraz analizuje ich wyniki. Realizuje
również dodatkowe zadania w kontrolowaniu paliw i koordynuje prace laboratoriów UOKiK.

Statystyka kontroli przeprowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty IH

Liczba kontroli
Artykuły rolno-spożywcze

2300

Artykuły nieżywnościowe i usługi

1140

Na zlecenie Urzędu w 2010 roku przeprowadzono m.in. 25 ogólnokrajowych kontroli jakości podstawowych artykułów
spożywczych: mleka, mięsa, ryb i ich przetworów, jaj i miodu.
Wśród artykułów nieżywnościowych Urząd zlecił wojewódzkim inspektoratom IH przeprowadzenie m.in. ogólnopolskiej
kontroli produktów przeznaczonych dla dzieci. Najczęstszą wykrywaną nieprawidłowością było niewłaściwe
oznakowanie produktów i niespełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa. W celu podsumowania tych działań
został przygotowany i zaprezentowany opinii publicznej raport pt. Młody konsument ‐ rynek towarów oferowanych
dzieciom i młodzieży w świetle kontroli Inspekcji Handlowej, zawierający poza szczegółowymi wynikami badań
istotne wskazówki, którymi powinni kierować się konsumenci, wybierając produkty dla najmłodszych.
W sprawach bezpieczeństwa i jakości artykułów spożywczych, artykułów nieżywnościowych i usług UOKiK
współpracował na bieżąco z innymi instytucjami kontrolnymi, przede wszystkim z Państwową Inspekcją Sanitarną,
Inspekcją Weterynaryjną, a także Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

9.2. System monitorowania i kontrolowania jakości paliw
W sprawach kontroli jakości paliw do zadań Prezesa UOKiK należy przygotowywanie założeń i planów kontroli
prowadzonych przez IH, monitorowanie ich przebiegu, a także opracowanie raportu, przedstawianego Radzie
Ministrów i Komisji Europejskiej.
Głównym celem zarządzanego przez Prezesa UOKiK systemu monitorowania jakości paliw — począwszy od stacji benzynowych, przez hurtownie i bazy paliwowe,
aż do producenta — jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona ekonomicznych
interesów użytkowników pojazdów przez eliminowanie z rynku benzyn, oleju
napędowego i opałowego
oraz różnych rodzajów
gazów niespełniających
wymagań określonych
w przepisach prawa,
a także ochrona
środowiska.
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W próbkach paliwa badane są parametry określone przepisami prawa. Za wykonanie analiz odpowiadają laboratoria
mające certyfikaty akredytacyjne wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. Stacje benzynowe wybierane
są do kontroli losowo, a także na podstawie skarg konsumentów, informacji pochodzących od organów ścigania
oraz wyników poprzednich analiz. Kontrola jakości przebiega w dwóch okresach monitorowania: od 1 maja
do 30 września (okres letni) oraz od 1 października do 30 kwietnia (okres zimowy). W 2010 roku kontrolą objęto
wszystkie dostępne na polskim rynku gatunki paliw, benzyny bezołowiowe RON95 i RON98, olej napędowy,
gaz skroplony (LPG), biopaliwa ciekłe i lekki olej napędowy.
Za wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu paliw niespełniających wymagań
jakościowych grożą kary finansowe w wysokości do 1 mln zł i do 5 lat pozbawienia wolności.
Wyniki kontroli w roku 2010
Zgodnie z wynikami kontroli przeprowadzonej w 2010 roku 3,46 proc. próbek paliw ciekłych wylosowanych do badań
nie spełniało wymagań. Najgorsza sytuacja miała miejsce w województwie małopolskim, lubelskim i podlaskim,
najlepsza w dolnośląskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
Inspekcja Handlowa skontrolowała również stacje zgłoszone przez konsumentów, wytypowane przez organy ścigania
oraz te, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. W wyniku przeprowadzonych kontroli
zakwestionowano 5,03 proc. próbek oleju napędowego i 4,17 proc. próbek benzyny.
Losowa kontrola jakości gazu LPG wykazała, że 3,72 proc. próbek z 403 skontrolowanych stacji nie spełniało wymagań
jakościowych. Nieprawidłowości odnotowano w województwie lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim,
opolskim, podlaskim, pomorskim i wielkopolskim, w pozostałych nie odnotowano żadnych odstępstw.
Informowanie opinii publicznej o wynikach kontroli
Na stronie internetowej Urzędu publikowana jest aktualizowana raz na dwa tygodnie lista skontrolowanych stacji
paliwowych i hurtowni wraz z wynikami kontroli.
Również za pośrednictwem serwisu internetowego i zamieszczonego w nim formularza zgłoszeniowego
do Urzędu kierowano skargi kierowców na stacje oferujące paliwo niewłaściwej jakości. Zgłoszenia były na bieżąco
przekazywane Inspekcji Handlowej, która uwzględniała je w planach kolejnych kontroli. W 2010 roku do UOKiK
wpłynęły 754 takie zawiadomienia.

10.Współpraca
z zagranicą i kontakty
z instytucjami unijnymi
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest członkiem organizacji i innych ciał międzynarodowych, których
przedmiotem zainteresowania jest ochrona konkurencji i konsumentów zarówno na szczeblu krajowym, jak
i międzynarodowym. Jako najistotniejsze należy w tym kontekście wymienić współpracę na forum Unii Europejskiej
oraz w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Działalność na forum organizacji międzynarodowych jest niezbędnym elementem tworzenia skutecznej polityki
ochrony konkurencji i konsumentów. Polska wywiera realny wpływ na jej kształt, uczestnicząc w wymianie informacji
i doświadczeń pomiędzy organami i instytucjami z innych krajów. Jest to niezwykle istotne w kontekście globalizacji
i rozwoju gospodarki cyfrowej, które powodują, że zagrożenia dla konkurencji i konsumentów wykraczają poza
granice krajowe, a walka z nimi wymaga ścisłej współpracy pomiędzy rządami poszczególnych państw.
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10.1. Współpraca multilateralna
Ochrona konkurencji
W ramach współpracy międzynarodowej w sprawach ochrony konkurencji UOKiK angażuje się przede wszystkim
w działalność grup roboczych Komisji Europejskiej.
Pracownicy Urzędu aktywnie uczestniczą w pracach Europejskiej Sieci Konkurencji (ang. European Competition
Network — ECN), stanowiącej platformę współpracy i wymiany informacji pomiędzy Komisją i krajowymi organami
ochrony konkurencji UE. W 2010 roku UOKiK szczególnie angażował się w jej działalność w ramach grup roboczych
ds. współpracy i ds. koncentracji. Przedstawiciele Urzędu brali również udział w spotkaniach plenarnych ECN
oraz spotkaniach dyrektorów generalnych. Urząd angażował się również w działalność publicystyczną Sieci, czego
efektem były regularne publikacje artykułów w periodyku „ECN Brief” oraz pomoc w pracach redakcyjnych (Urząd
przewodniczył pracom zespołu redakcyjnego). Innym narzędziem umożliwiającym wymianę wiedzy i doświadczeń
w ramach ECN są nieformalne zapytania urzędów antymonopolowych. UOKiK w 2010 roku udzielił 114 odpowiedzi
w tym zakresie.
Urząd angażuje się również w prace sieci Europejskich Organów ds. Konkurencji (ang. European Competition
Authorities — ECA). Raz w roku organizowane są nieformalne spotkania szefów europejskich urzędów
antymonopolowych. Tradycyjnym punktem programu jest tour de table, podczas którego każdy z uczestników
przedstawia najnowsze zmiany w krajowych przepisach prawnych, orzecznictwo i decyzje antymonopolowe
o szczególnym znaczeniu. W lipcu 2011 roku gospodarzem takiego spotkania będzie UOKiK.
Urząd jest także członkiem Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ang. International Competition Network — ICN),
która stanowi platformę współpracy i wymiany doświadczeń organów ds. konkurencji z całego świata, wzbogaconą
udziałem doradców pozarządowych (przedstawicieli biznesu, grup konsumenckich, akademików, prawników
i ekonomistów). Przedstawiciele UOKiK w 2010 roku uczestniczyli w pracach pięciu grup roboczych: ds. karteli,
kontroli koncentracji, jednostronnych praktyk rynkowych, efektywności urzędów antymonopolowych i promowania
prawa antymonopolowego (ang. competition advocacy). W 2010 roku Prezes UOKiK brał aktywny udział w dorocznej
konferencji Sieci w Stambule i w warsztatach grupy roboczej w Londynie.
Komitet Konkurencji OECD jest jednym z najważniejszych międzynarodowych forów, na którym omawiane są sprawy
polityki i prawa konkurencji. Jego uczestnicy spotykają się na posiedzeniach trzy razy w roku, analizują sektory
gospodarki, w których najczęściej dochodzi do naruszeń prawa konkurencji, wymieniają się doświadczeniami
z prowadzonych postępowań antymonopolowych i szukają najlepszych rozwiązań, mających na celu polepszenie
stanu konkurencji na rynkach krajowych.
W 2010 roku podczas trzech posiedzeń Komitetu Konkurencji OECD i podległych mu grup roboczych przedstawiciele
Urzędu zaprezentowali doświadczenia Polski w stosowaniu prawa konkurencji, w szczególności dotyczące
sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniach antymonopolowych, zwalczania zmów przetargowych,
a także porozumień horyzontalnych w sektorach związanych z ochroną środowiska.

Ochrona konsumentów
UOKiK bierze udział w regularnych spotkaniach grup i komitetów
roboczych Rady Unii Europejskiej, m.in. grupy ds. ochrony
konsumentów i informacji oraz Komisji Europejskiej,
w szczególności Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia
i Ochrony Konsumentów.
Eksperci Urzędu angażują się także w działalność
Sieci Polityki Konsumenckiej (ang. Consumer
Policy Network — CPN). Są to cykliczne
spotkania dyrektorów generalnych urzędów
odpowiedzialnych za ochronę konsumentów
w Unii Europejskiej. W 2010 roku w ramach
Sieci Urząd uczestniczył w badaniu na temat
rynku detalicznego energii elektrycznej.
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W strukturach unijnych działa ponadto specjalny Komitet ds. Współpracy w Dziedzinie Ochrony Konsumentów (ang.
Consumer Protection Cooperation Committee — CPC Committee). W jego ramach krajowe organy odpowiedzialne
za ochronę konsumentów i Komisja Europejska współpracują w sprawach o charakterze transgranicznym w celu
wykrywania, śledzenia i wyeliminowania wewnątrzwspólnotowych naruszeń prawa. Jednym z podejmowanych
działań jest coroczny przegląd stron internetowych, tzw. Internet Sweep, mający na celu identyfikację przypadków
łamania praw konsumentów. W 2010 roku zostały nim objęte serwisy oferujące bilety na rozrywkowe imprezy
masowe. Na każdej z sześciu sprawdzonych przez UOKiK stron wykryto nieprawidłowości, a następnie informacje
na ten temat przekazano delegaturom Urzędu w celu wszczęcia postępowań wyjaśniających.
W ubiegłym roku Urząd brał także udział w dwóch konferencjach organizowanych przez Międzynarodową Sieć
Ochrony Konsumentów (ang. International Consumer Protection and Enforcement Network — ICPEN). Polska
współprzewodniczyła również grupie roboczej ds. komunikacji. W jej ramach zakończyły się prace nad stroną
internetową ICPEN, która zawiera serwis wewnętrzny z bazami danych, kontaktami, dokumentami i projektami
edukacyjnymi, niezbędnymi dla efektywnego funkcjonowania Sieci, a także fora dyskusyjne umożliwiające
skuteczną współpracę członkom jej grup roboczych. Ponadto UOKiK brał udział w opracowywaniu nowej strategii
komunikacji, która ma zostać przyjęta podczas konferencji w Hadze w kwietniu 2011 roku.
Pracownicy UOKiK byli również zaangażowani w prace Komitetu OECD ds. Polityki Konsumenckiej, który skupia
przedstawicieli organów ds. ochrony konsumentów państw członkowskich i ekspertów z organizacji społecznych
i przedsiębiorców. Obecnie prace Komitetu koncentrują się na kwestiach handlu elektronicznego, bezpieczeństwa
produktów i ochrony środowiska.
Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej
W 2010 roku, w związku ze zbliżającym się przewodnictwem Polski w Radzie UE (II połowa 2011 roku), UOKiK
podejmował działania mające na celu przygotowanie Urzędu do tego zadania. Zorganizowano w tym czasie szereg
szkoleń dla członków korpusu prezydencji i osób zaangażowanych w przygotowania do niej, a także spotkania
i staże w instytucjach unijnych i Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli. Spotkania te oraz szkolenia
i staże były okazją nie tylko do zapoznania się z praktyką prac prowadzonych na forum UE, lecz także do budowania
partnerskich relacji z przedstawicielami instytucji unijnych.
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10.2. Współpraca bilateralna
Jednym z ważnych obszarów współpracy z zagranicą jest rozwijanie bezpośrednich kontaktów polskiego organu
antymonopolowego z jego odpowiednikami z krajów będących ważnymi partnerami Polski zarówno w Unii
Europejskiej, jak i poza nią. W ramach dwustronnej współpracy pracownicy UOKiK przygotowali liczne opracowania
z ochrony konkurencji i konsumentów w celu wymiany informacji i doświadczeń ze swoimi zagranicznymi
odpowiednikami.
Odbyły się także spotkania z delegacjami z Komisji Europejskiej, Rosji i Chin. W ich trakcie omawiano system
ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce oraz dyskutowano na temat bieżącej działalności i najważniejszych
spraw prowadzonych przez UOKiK.

11.Działalność
informacyjno-edukacyjna
Istotnym elementem polityki realizowanej przez UOKiK jest działalność informacyjno-edukacyjna. W podejmowanych
inicjatywach Prezes UOKiK kładzie szczególny nacisk na znaczenie ustawodawstwa antymonopolowego dla polskiej
gospodarki, informuje o prawach i obowiązkach, które przysługują przedsiębiorcom i konsumentom, budując w ten
sposób świadomość prawną i ekonomiczną uczestników rynku.
Inicjatywy podejmowane przez UOKiK w 2010 roku upłynęły pod hasłem obchodów XX-lecia Urzędu. Zorganizowanych
zostało w tym czasie wiele konferencji, seminariów i projektów wydawniczych i medialnych, skierowanych
do szerokiej opinii publicznej. Przedsięwzięcia te miały na celu zwiększenie społecznej świadomości na temat
roli i wpływu na życie gospodarcze i społeczne przepisów antymonopolowych i prawa ochrony konsumentów.
Partnerami obchodów XX-lecia UOKiK były: Centrum im. Adama Smitha, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska
Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja
Pracodawców Polskich), Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, Krajowa Izba Gospodarcza, wydawnictwo Wolters
Kluwer, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Patronat medialny nad wydarzeniami jubileuszowymi objęli: dziennik „Rzeczpospolita” (patron główny), Program
Pierwszy Polskiego Radia, wydawca miesięcznika „Forbes”, portal Money.pl i TV Biznes.

11.1. Konferencje naukowe
Z okazji obchodów jubileuszu — w celu upowszechnienia informacji na temat historii Urzędu oraz inicjatyw
realizowanych w tym czasie przez UOKiK uruchomiono specjalną stronę internetową — www.20lat.uokik.gov.pl.
Konferencja jubileuszowa na Zamku Królewskim „Aktualne problemy polityki konkurencji” (Warszawa,
27 maja 2010)
Było to najważniejsze wydarzenie podsumowujące 20 lat funkcjonowania nowoczesnego ustawodawstwa
antymonopolowego w Polsce. Przedmiotem dyskusji były wyzwania stojące przed europejskimi instytucjami
chroniącymi konkurencję. Poddano również ocenie skuteczność narzędzi polityki antymonopolowej, takich
jak program leniency czy kontrola koncentracji. Omówiono także kwestie związane z rolą polityki konkurencji
w ułatwianiu dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorstwom. Konferencję otworzył Alexander Italianer,
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dyrektor generalny ds. konkurencji Komisji Europejskiej. Ponadto wśród prelegentów i zaproszonych gości znaleźli
się szefowie urzędów antymonopolowych z całego świata, sędziowie, prawnicy i przedstawiciele świata nauki
i organizacji reprezentujących przedsiębiorców.

Konferencja jubileuszowa na Zamku Królewskim „Aktualne problemy polityki konkurencji”, Warszawa 27 maja
2010 r. Od lewej: Prof. Leszek Balcerowicz, Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Dyrektor Generalny
ds. Konkurencji Alexander Italianer
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Konferencje regionalne
Konferencja jubileuszowa „Liberalizacja, deregulacja, konkurencja na rynkach” (Gdańsk, 29 marca 2010)
W trakcie pierwszej z jubileuszowych konferencji regionalnych dyskutowano na tematy związane z liberalizacją
i deregulacją rynków oraz tworzeniem ułatwień w dostępie do infrastruktury. Poruszono także kwestie łamania
barier m.in. w sektorze usług pocztowych, transportowych i komunalnych. Wydarzenie zorganizowano we współpracy
z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Konferencja jubileuszowa „Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii” (Kraków, 13 września
2010)
Spotkanie w Krakowie poświęcone było problematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, rolą polityki
konkurencji w obliczu rozwoju nowych technologii i z ich wpływem na rozwój przedsiębiorców i regionów.
Konferencję zorganizowano we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.
Konferencja jubileuszowa „Prawo konkurencji — dla czy przeciw przedsiębiorcy?” (Poznań, 5 listopada 2010)
Konferencja w Poznaniu zakończyła cykl spotkań regionalnych. W jej trakcie poruszono zagadnienia dotyczące
uczestnictwa przedsiębiorcy w postępowaniu antymonopolowym, standardów dowodowych i narzędzi ich
pozyskiwania. Współorganizatorem konferencji był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza.
Ponadto w ubiegłym roku zorganizowano cztery debaty, które przyczyniły się do popularyzacji wiedzy na temat
prawnych aspektów ochrony rynku i jego uczestników, a także służyły prezentacji działań podejmowanych przez
Urząd w tym zakresie.
Debata „Konsument na rynku energii elektrycznej” (Warszawa, 15 marca 2010)
Debata zorganizowana została z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Podczas spotkania omówione zostały
perspektywy rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej przy uwzględnieniu interesów jego słabszych
uczestników. Za punkt wyjścia do dyskusji posłużył przygotowany przez Urząd raport z badania rynku21.
Debata „Beneficjenci regulacji — konsumenci czy korporacje zawodowe — liberalizacja wolnych zawodów”
(Warszawa, 21 kwietnia 2010)
Debata, zorganizowana we współpracy z redakcją „Dziennika Gazety Prawnej”, była okazją do omówienia roli
usług profesjonalnych w nowoczesnej gospodarce. Dyskutowano także na temat wpływu obowiązujących przepisów
prawa na stan konkurencji na rynku. Podczas debaty zaprezentowano decyzje Prezesa UOKiK dotyczące sektora
wolnych zawodów i raport „Stan konkurencji w krajowym sektorze usług profesjonalnych — architekt, inżynier
budowlany”.
Z analizy Urzędu wynika, że Polska w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej ma jedne z bardziej
restrykcyjnych przepisów dotyczących dostępu do tych zawodów (np. obowiązkowa pięcioletnia edukacja
i trzyletnia praktyka zawodowa przyszłych architektów, a także obowiązkowa przynależność do izby zawodowej,
która przeprowadza postępowanie egzaminacyjne dla kandydatów). Zdaniem UOKiK niezbędne dla funkcjonowania
rynku usług profesjonalnych i rozwoju nieskrępowanej konkurencji w tym obszarze jest m.in. ograniczenie
wyłącznej kontroli korporacji nad procesem egzaminowania kandydatów do zawodu. Wyniki analizy rynku dostępne
są na stronie internetowej.
Debata „Rozwój konkurencji na rynku przewozów kolejowych w Polsce — szanse i zagrożenia” (Warszawa,
3 września 2010)
Debata miała na celu prezentację konkluzji z raportu UOKiK będącego diagnozą sytuacji na rynku przewozów
kolejowych w Polsce22. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat konieczności wprowadzenia zmian, które
zapewnią rozwój konkurencji na rynku usług kolejowych. Odnieśli się także do wskazanych w raporcie UOKiK
propozycji działań i kierunków rozwoju sektora. Relację z przeprowadzonej dyskusji opublikowano na łamach
„Gazety Wyborczej”.
21
22

Więcej na temat tego badania w rozdziale 4.
	Ibidem.
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Debata „Konsumenci na rynku usług bankowych” (Warszawa, 1 grudnia 2010)
Podczas debaty przedstawiono wnioski z trzech raportów przygotowanych przez UOKiK. Pierwszy z nich, zatytułowany Konsumenci na rynku usług bankowych był próbą przedstawienia możliwie pełnego obrazu funkcjonowania
polskich konsumentów na rynku usług bankowych. Drugi dokument poświęcono mobilności konsumentów na krajowym rynku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Trzeci dotyczył przeprowadzonej przez Urząd kontroli
wzorców umów o karty płatnicze. Na podstawie zebranych w raportach danych omówiono problem stosowania przez
banki klauzul abuzywnych w umowach o karty płatnicze oraz trudności, jakie napotykają konsumenci przy przenoszeniu kont bankowych. Zwrócono także uwagę na potrzebę podnoszenia poziomu znajomości praw konsumenckich
na tym rynku.

11.2. Projekty internetowe

Rozwój strony internetowej
www.uokik.gov.pl
W lutym 2010 roku ruszył nowy serwis
informacyjny UOKiK. Dzięki zastosowaniu
najnowszych rozwiązań informatycznych,
przejrzystego układu treści i nowej szaty
graficznej użytkownicy mają lepszy dostęp
do informacji.
Na stronie głównej oprócz aktualności znajdują się zakładki do najczęściej poszukiwanych treści w serwisie: powiadomień
o produktach niebezpiecznych, wyników
kontroli stacji paliw czy publikacji wydawanych przez Urząd oraz sekcja „Warto wiedzieć” — odpowiadająca na aktualne problemy konsumenckie.
Nowa strona ICPEN — www.icpen.org
W dniu 15 marca, w Światowy Dzień Konsumenta, ruszyła nowa odsłona strony internetowej ICPEN. Konsumenci
znajdą tam kompleksowe informacje o tym, gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy łamane są ich prawa, jak
rozwiązywać spory o charakterze transgranicznym, a także jak bezpiecznie robić zakupy w internecie i uniknąć
licznych pułapek zastawianych na nich w sieci.
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11.3. Pozostałe projekty
„Libertas et Auxilium” (Warszawa, 8 lipca 2010)
Już po raz piąty przyznano doroczne nagrody w konkursie dla dziennikarzy „Libertas et Auxilium”.Przedsięwzięcie
to miało na celu uhonorowanie najlepszych artykułów prasowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych
poświęconych tematyce ochrony konkurencji i konsumentów. W tej edycji konkursu wyróżniono materiały autorstwa
dziennikarzy z tygodnika „Polityka” i magazynu „Ekspres reporterów”. Ponadto Prezes UOKiK uhonorował nagrodą
jubileuszową Konrada Niklewicza, dziennikarza „Gazety Wyborczej”, za jego wieloletni wkład w upowszechnianie
wiedzy na temat ochrony konkurencji i konsumentów. Konkurs został zorganizowany we współpracy z Centrum im.
Adama Smitha, Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich.
Uroczystej gali wręczenia nagród towarzyszyła debata „20 lat konkurencji i gospodarki wolnorynkowej w Polsce”.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską
Głównym założeniem drugiej edycji konkursu było zwrócenie uwagi studentów na problematykę konkurencji
i zachęcenie ich do pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie. Wyboru zwycięskiej pracy dokonała kapituła konkursu
pod przewodnictwem Prezesa UOKiK. Przyznano również drugą i trzecią nagrodę oraz specjalne wyróżnienie
Stowarzyszenia Prawa Konkurencji — partnera konkursu. Uroczyste wręczenie nagród było jednocześnie okazją
do ogłoszenia trzeciej edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i pierwszej
edycji konkursu poświęconego prawnym aspektom ochrony konsumentów.
Targi Wiedzy Konsumenckiej (Warszawa, 14 marca 2010)
Z okazji Światowego Dnia Konsumenta Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
zorganizowało targi, podczas których po
raz pierwszy w Polsce konsumenci mieli możliwość bezpośredniego spotkania się
z ekspertami i uzyskania bezpłatnej porady
w sprawach konsumenckich. UOKiK był jedną z instytucji zaangażowanych w organizację tego wydarzenia.
Poradnik konsumenta
— pytania i odpowiedzi
W 2010 roku ukończono prace nad poradnikiem zawierającym 200 zagadnień
— w formie pytań i odpowiedzi — poświęconych prawom konsumentów. Materiał
ten powstał z myślą o słabszych uczestnikach rynku. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej UOKiK,
w zakładce „Konsumenci” — www.uokik.gov.pl/pytania_i_odpowiedzi.php.

11.4. Współpraca ze środkami masowego przekazu
Podstawowym celem współpracy UOKiK z mediami jest dotarcie z informacją do szerokiej opinii publicznej, a tym
samym podnoszenie świadomości wszystkich uczestników rynku, zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.
W 2010 roku Urząd aktywnie współpracował z mediami ogólnopolskimi, regionalnymi i lokalnymi. Wydano 203
komunikaty prasowe, z czego 78 dotyczyło ochrony konkurencji, a 82 — ochrony konsumentów. Do mediów
regionalnych skierowano 43 komunikaty na temat spraw lokalnych (18 z nich dotyczyło ochrony konkurencji).
Ukazało się ponad 35 tys. artykułów prasowych i publikacji internetowych (8491 w prasie, 27 103 w internecie)
oraz ponad 2,5 tys. materiałów radiowo-telewizyjnych, dotyczących decyzji wydanych przez Prezesa UOKiK i innych
działań podejmowanych przez UOKiK. Urząd udzielił ponad 9 tys. odpowiedzi na bieżące pytania dziennikarzy.
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Wiedza na temat prawa antymonopolowego oraz praw i obowiązków przysługujących uczestnikom rynku była
również rozpowszechniana poprzez komentarze oraz wywiady kierownictwa i pracowników Urzędu, a także
w ramach długofalowej współpracy z wybranymi redakcjami.
W 2010 roku UOKiK zorganizował 11 konferencji prasowych. Ponadto w ramach współpracy z biurami prasowymi
innych instytucji podjęto wspólne działania informacyjne. Latem 2010 roku z inicjatywy UOKiK wraz z 19 instytucjami,
m.in. Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Środowiska, Komendą Główną Policji
i Narodowym Funduszem Zdrowia, informowano o prawach i obowiązkach osób wyjeżdżających na wakacje.
W sezonie zakupów świątecznych wraz z serwisem aukcyjnym Allegro.pl Urząd przypominał o prawach kupujących
w internecie. Kolejną akcją, którą zainicjował UOKiK, była współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej,
polegająca na informowaniu o działaniach podejmowanych wobec firm kurierskich i organizatorów loterii
SMS-owych.

11.5. Działalność wydawnicza
Na politykę informacyjno-edukacyjną Urzędu składa się także prężna działalność wydawnicza. W 2010 roku wydano
4 nowe publikacje i dodrukowano 7 pozycji wydanych w latach ubiegłych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród odbiorców. Na szczególną uwagę zasługuje publikacja jubileuszowa wydana z okazji XX-lecia UOKiK.
Wszystkie wydawnictwa były bezpłatnie dystrybuowane do zainteresowanych podmiotów. Udostępniono je również
w wersji elektronicznej na stronie Urzędu - www.uokik.gov.pl.
Publikacje wydane przez Urząd w 2010 roku:

>> Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad — publikacja jubileuszowa
poświęcona zmianom, które zachodziły w ostatnich latach w polityce konkurencji, i ewolucji działania
urzędów antymonopolowych na całym świecie. Do jej współtworzenia zostali zaproszeni wybitni eksperci
zarówno z Polski, jak i z zagranicy,

>> Polityka konsumencka na lata 2010-2013,
>> Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców,
>> Sprawozdanie z działalności UOKiK 2009.
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