Sprawozdanie z dzialalnosci
Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w 2001 roku

Warszawa, kwiecien 2002 r.
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Wstep

W dniu 1 kwietnia weszla w zycie ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 z pózn. zm.). Ustawa ta zastapila
ustawe z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 z pózn. zm.).
Nowa ustawa antymonopolowa uwzglednia dotychczasowe doswiadczenia Urzedu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oparte takze na orzecznictwie Sadu
Antymonopolowego, koniecznosc zblizenia polskich przepisów do rozwiazan unijnych i
rozszerza dotychczasowe uprawnienia Prezesa UOKiK w sferze oddzialywania na strukture
podmiotowa rynku poprzez objecie kontrola ex ante przejecia bezposredniej lub posredniej
kontroli przez osobe/osoby lub przedsiebiorce/przedsiebiorców nad calym lub czescia
jednego lub wiecej przedsiebiorców. Nowa ustawa modyfikuje zasady kontroli koncentracji w
gospodarce rezygnujac z kontroli laczen o charakterze bagatelnym. Wzmacnia takze
instrumenty przeciwdzialajace stosowaniu praktyk ograniczajacych konkurencje poprzez
rezygnacje ze stosowania klauzuli rozsadku w odniesieniu do naduzywania pozycji
dominujacej i zawezenie jej stosowania w odniesieniu do porozumien, przy równoczesnym
wprowadzaniu podstaw do stosowania wylaczen grupowych w odniesieniu do tych typów
praktyk, których pozytywne skutki dla konsumentów i rynku sa wieksze niz skutki negatywne
oraz przeciwdzialaniu antykonkurencyjnym zachowaniom przedsiebiorców.

1. Organizacja i zatrudnienie
1.1. Na wniosek Prezesa UOKiK, Prezes Rady Ministrów w dniu 31 grudnia 2001 roku
nadal Urzedowi nowy Statut. Zgodnie ze Statutem Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów jest organem administracji rzadowej obslugujacym merytorycznie Prezesa
Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dzialajacym zgodnie z jego zarzadzeniami,
decyzjami, wytycznymi oraz pod jego bezposrednim kierownictwem. Rozwiazania
organizacyjne przyjete w nowym Statucie odpowiadaja zarówno zadaniom, jakie ma
realizowac Urzad, zgodnie m. in. z ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
122, poz. 1319), jak i sprzyjac beda dzialaniom zmierzajacym do przygotowania Urzedu do
pracy w strukturach Unii Europejskiej. W zwiazku z tym niezaleznie od przeksztalcenia
niektórych departamentów (na przyklad: polaczono Departament Przemyslu z
Departamentem Infrastruktury) – w ramach tej samej liczby etatów - utworzono dwa nowe
departamenty (Departament Analiz Rynku oraz Departament Informacji i Komunikacji
Spolecznej). Nadal w strukturze organizacyjnej Urzedu funkcjonuja Departament Integracji
Europejskiej, Departament Ochrony Interesów Konsumentów, a takze Departament
Monitorowania Pomocy Publicznej, którego zakres realizowanych dzialan szczególnie wzrósl
w ostatnim okresie czasu.
Prezes UOKiK wykonuje swoje zadania (okreslone w art. 26 ww. ustawy) przy pomocy
UOKiK (art. 24 ust. 6 ww. ustawy). W sklad Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wchodza Centrala i 9 delegatur:
1) Delegatura UOKiK w Bydgoszczy – województwa: kujawsko-pomorskie i
warminsko-mazurskie,
2) Delegatura UOKiK w Gdansku – województwa: pomorskie i zachodniopomorskie,
3) Delegatura UOKiK w Katowicach – województwa: slaskie i opolskie,
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4) Delegatura UOKiK w Krakowie – województwa: malopolskie i podkarpackie,
5) Delegatura UOKiK w Lublinie – województwa: lubelskie i podlaskie,
6) Delegatura UOKiK w Lodzi – województwa: lódzkie i swietokrzyskie,
7) Delegatura UOKiK w Poznaniu - województwo wielkopolskie,
8) Delegatura UOKiK we Wroclawiu – województwa: dolnoslaskie i lubuskie,
9) Delegatura UOKiK w Warszawie – województwo mazowieckie.
W sklad kierownictwa Urzedu wchodzili do 20 wrzesnia 2001 r. jako Prezes Pan Tadeusz
Aziewicz, a od 20 wrzesnia 2001 r. Pan dr Cezary Banasinski. Stanowiska Wiceprezesów
Urzedu w 2001 r. zajmowaly Pani dr Elzbieta Ostrowska oraz Pani Elzbieta Modzelewska –
Wachal. Z dniem 31 grudnia 2001 r. Prezes Rady Ministrów odwolal ze stanowiska
Wiceprezesa UOKiK Pania Elzbiete Modzelewska-Wachal i równoczesnie z dniem 31
grudnia 2001 r. powolal na stanowisko Wiceprezesa UOKiK Pania dr Ewe Kubis.
1.2. Stan zatrudnienia w Urzedzie w 2001 roku, strukture zawodowa, wiek pracowników i
fluktuacje kadr zatrudnionych w Urzedzie oraz zmiany w stanie zatrudnienia ilustruja
ponizsze zestawienia i tabele.
1.2.1. Stan zatrudnienia w Urzedzie

osoby

etaty

- 1 stycznia 2001 r.

216

210

- 31 grudnia 2001 r.

220

215

- srednio w roku

217

211

1.2.2. Struktura
31.12. 2001 r.

zawodowa

i

wiekowa

pracowników

UOKiK

wg

stanu

na

Tabela nr 1
Wiek w latach
ukonczonych

Prawnicy

Ekonomisci

Inne zawody

Razem

% do ogólu
zatrudnionych

do 30 lat

60

12

17

89

40,5

30 – 40

18

12

13

43

19,5

40 – 55

13

33

23

69

31,4

Pow. 55

3

8

8

19

8,6

Razem

94

65

61

220

X

% do ogólu
zatrudnionych

42,7

29,6

27,7

X

100

1.2.3. Fluktuacja kadr w 2001 r.

osoby

etaty

- zatrudniono

31

30

- zwolniono

27

25
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1.2.4. Zmiany w stanie zatrudnienia w Urzedzie w latach 1991 – 2001 ilustruje tabela nr 2.
Tabela nr 2
Lata
1)

1990
1991
1992
1993
1994
2)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1)

zatrudnienie
ogólem
UOKiK
43
105
108
120
150
150
169
183
186
192
197
222

%
wzrostu

144,2
2,9
11,1
25,0
0
12,7
8,3
1,6
3,2
2,6
12,7

zatrudnienie
ogólem
GIIH

48
44
44
63
92

%
wzrostu

zatrudnienie
ogólem
GIIH, UOKiK

-2,3
0
43,2
46,0

%
wzrostu

15
15

0

OGÓLEM
czesc
budzetowa
43
105
108
120
150
150
169
231
230
236
275
329

%
wzrostu

144,2
2,9
11,1
25,0
0
12,7
36,7
-0,4
2,6
16,5
19,6

- za lata 1990 - 1994 faktyczne zatrudnienie wg sprawozdan (brak danych w ustawach
budzetowych)

2)

- od roku 1995 - limit etatów wg ustaw budzetowych

1.3. Budzet roczny UOKiK wg ustawy budzetowej na 2001 r.
-

dochody

– 1.300 tys. zl

-

wydatki

– 21.212 tys. zl

z tego:
- Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów

– 13.013 tys. zl

- Glówny Inspektorat Inspekcji Handlowej

-

5.554 tys. zl

- dotacje na finansowanie zadan zleconych
do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom
z zakresu ochrony konsumentów

- 2.645 tys. zl

2. Ogólna charakterystyka zadan UOKiK
2.1. Do zakresu zadan Prezesa UOKiK nalezy w szczególnosci:
-sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiebiorców przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, w tym wydawanie rozstrzygniec w sprawach z zakresu
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porozumien ograniczajacych konkurencje, naduzywania pozycji dominujacej na rynku
oraz koncentracji przedsiebiorców,
-nadzorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiebiorcom na podstawie odrebnych
przepisów, w szczególnosci dokonywanie oceny skutecznosci oraz efektywnosci
pomocy publicznej i skutków jej udzielenia w sferze konkurencji,
-ochrona interesów konsumentów poprzez wystepowanie do przedsiebiorców i ich
zwiazków w sprawach ochrony praw konsumentów, wspólpraca z organami samorzadu
terytorialnego, do których zadan statutowych nalezy ochrona interesów konsumentów,
nadzór nad ogólnym bezpieczenstwem produktów przeznaczonych dla konsumentów,
wydawanie publikacji edukacyjnych popularyzujacych wiedze o prawach
konsumentów,
-opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczacych praktyk
monopolistycznych, rozwoju konkurencji lub warunków jej powstawania, a takze
ochrony interesów konsumentów oraz skladanie wniosków w sprawie zmian przepisów
w zakresie ochrony praw konsumentów,
-przygotowywanie rzadowych projektów polityki rozwoju konkurencji i polityki ochrony
konsumentów i zdrowia,
-wspólpraca z zagranicznymi i miedzynarodowymi organizacjami i organami w zakresie
ochrony konkurencji oraz realizacja zobowiazan miedzynarodowych RP w zakresie
wspólpracy i wymiany informacji w sprawach ochrony konkurencji i pomocy publicznej
udzielanej przez panstwo.
Zakres obowiazków Prezesa UOKiK obejmuje wiec sprawy szeroko rozumianej
konkurencji dotyczacej zarówno ochrony rynku przed antykonkurencyjnymi zachowaniami
przedsiebiorców, jak i wplywajacymi na konkurencje dzialaniami agend panstwowych, co
umozliwia mu wplywanie na sprawy konkurencji w sposób kompleksowy.
Prezes UOKiK bierze udzial w pracach legislacyjnych Rzadu, w ramach których
przygotowuje, uzgadnia i przedklada do akceptacji Radzie Ministrów projekty aktów
prawnych dotyczace dziedzin, za które odpowiada, a takze uczestniczy w pracach nad
projektami przygotowywanymi przez inne organy, opiniujac te projekty i uczestniczac w ich
uzgodnieniach. Nie posiada jednak prawa wydawania we wlasnym imieniu aktów
normatywnych.
Prezes UOKiK przygotowuje, zgodnie z ustawa antymonopolowa, projekty rzadowych
programów rozwoju konkurencji oraz wspóldziala w pracach nad programami rzadowymi,
przygotowywanymi przez inne organy, dotyczacymi róznych obszarów, jesli lacza sie ze
sprawa ochrony konkurencji i konsumentów.
Prezes UOKiK ma równiez uprawnienia do opiniowania projektów aktów prawnych
wydawanych na podstawie odrebnych ustaw przez uprawnionych ministrów w stosunku do
okreslonej grupy przedsiebiorców. Przede wszystkim tego rodzaju uprawnienia wynikaja z
przepisów ustaw „okolocelnych” (ustawa o ochronie przed przywozem na polski obszar celny
towarów po cenach dumpingowych, ustawa o ochronie przed nadmiernym przywozem
towarów na polski obszar celny i ustawa o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski
obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odziezowych). Zgodnie z tymi regulacjami
Minister Gospodarki moze ustanowic srodek ochronny na przywóz okreslonej kategorii
towarów na polski obszar celny (np. kontyngent, czy dodatkowa oplata celna). Ustanowienie
srodka ochronnego wymaga, zgodnie z przepisami ustaw „okolocelnych”, opinii Prezesa
UOKiK.
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Prezes UOKiK bierze ponadto udzial w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów, a na
zaproszenie – w posiedzeniach Rady Ministrów, w zwiazku z czym uczestniczy w procesie
podejmowania przez Rzad decyzji w sprawach dotyczacych ochrony konkurencji i
konsumentów. Prezes UOKiK w szerokim zakresie uczestniczy równiez w procesie
miedzyresortowego uzgadniania dokumentów rzadowych (projektów aktów prawnych,
programów itp.).
2.2. Prezes UOKiK jest jedynym organem panstwowym odpowiedzialnym za realizacje
ustawy antymonopolowej. Ustanowienie organów regulacyjnych w dziedzinie energetyki i
telekomunikacji nie zmienilo tego stanu: utrzymany zostal rozdzial kompetencji, Prezes
UOKiK odpowiada za przeciwdzialanie praktykom (porozumieniom, naduzyciu pozycji
dominujacej) oraz za niedopuszczanie do nadmiernej koncentracji rynkowej, organy
regulacyjne zas – za pozostale zagadnienia, o charakterze regulacyjnym.
Szereg szczególnych obowiazków Prezesa UOKiK wynika z odrebnych regulacji
ustawowych. Dotyczy to m.in.:
-

kontroli przez Prezesa UOKiK na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych dzialan koncentracyjnych na rynku
funduszy emerytalnych,

-

kontroli polaczenia towarzystw lub zamiaru przejecia zarzadzania funduszem
inwestycyjnym na mocy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych,

-

prowadzenia na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o publicznym obrocie
papierami wartosciowymi rejestru nabywców znaczacych pakietów akcji spólek
gieldowych celem biezacego monitorowania zmian w strukturze akcjonariatu tych spólek,

-

wezwania nadawcy przez Prezesa UOKiK na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o
radiofonii i telewizji do zaniechania zakazanej reklamy w radio i telewizji oraz wydania
nieodplatnie zapisu audycji lub reklamy oraz ujawnienia danych umozliwiajacych
identyfikacje zleceniodawcy audycji lub reklamy,

-

opiniowania przez Prezesa UOKiK na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach,
rozporzadzenia w sprawie szczególowych zasad uwidaczniania cen towarów i uslug oraz
sposobu oznaczania cena towarów przeznaczonych do sprzedazy oraz okreslenia
przypadków, w których przez wyznaczony okres nie jest wymagane oznaczanie towarów
cena lub uwidacznianie cen jednostkowych ze wzgledu na charakter towaru, rodzaj
miejsca sprzedazy lub swiadczenia uslugi albo rozmiar dzialalnosci prowadzonej przez
przedsiebiorce.

Szczególowy sposób realizacji obowiazków Prezesa UOKiK, wynikajacych z odrebnych
regulacji prawnych jest przedstawiony w koncowej czesci sprawozdania.
2.3. Postepowanie przed Prezesem UOKiK jest postepowaniem administracyjnym, zawiera
jednak pewne elementy postepowania cywilnego. Postepowanie to, zwlaszcza prowadzone
w sprawach praktyk ograniczajacych konkurencje, nie toczy sie na plaszczyznie organ
administracyjny-obywatel – Prezes UOKiK wystepuje tu w roli quasi sadu, dzialajacego na
wniosek strony pokrzywdzonej praktyka. W zwiazku z powyzszym, chociaz z zasady
postepowanie przed Prezesem UOKiK toczy sie wedlug przepisów ustawy antymonopolowej,
w sprawach nieuregulowanych stosuje sie nie tylko przepisy Kodeksu postepowania
administracyjnego, ale równiez Kodeksu postepowania cywilnego (w zakresie dotyczacym
postepowania dowodowego).
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Postepowanie antymonopolowe moze byc wszczete na wniosek lub z urzedu. Moze ono
byc wszczete przed uplywem 5 lat od konca roku, w którym dopuszczono sie naruszenia
przepisów ustawy. W postepowaniu obowiazuje zasada pisemnosci (generalna zasada dla
postepowan administracyjnych), Prezes UOKiK moze jednak przeprowadzic rozprawe.
Rozprawy sa jawne, z wylaczeniem tych rozpraw (ich czesci), podczas których rozpatrywane
sa informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa lub inne tajemnice chronione
przepisami prawa.
Dowodami w postepowaniu moga byc dokumenty, zeznania swiadków, opinie bieglych lub
instytutów naukowych i naukowo-badawczych. W ramach postepowania Prezes UOKiK
moze równiez zadac wszelkich koniecznych informacji od przedsiebiorców lub ich zwiazków.
Równiez organy administracji publicznej sa zobowiazane do udostepniania Prezesowi
UOKiK znajdujacych sie w ich posiadaniu akt oraz informacji, istotnych dla toczacego sie
postepowania antymonopolowego.
W toku postepowania przed Prezesem UOKiK mozliwe jest przeprowadzenie kontroli u
kazdego przedsiebiorcy (zwiazku przedsiebiorców) w zakresie objetym tym postepowaniem.
Kontrolujacemu pracownikowi Urzedu (Inspekcji Handlowej) przysluguja daleko idace
kompetencje – ma on prawo wstepu na grunty oraz do budynków, lokali i srodków transportu
kontrolowanego, moze zadac udostepnienia akt, ksiag, wszelkich dokumentów i nosników
informacji zwiazanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wyciagów, a takze
sporzadzac z nich notatki, moze wreszcie zadac od kontrolowanego lub osób uprawnionych
do jego reprezentowania ustnych wyjasnien.
Jeszcze dalej idacym uprawnieniem jest prawo dokonania przeszukania pomieszczen lub
rzeczy – mozna go dokonywac za zgoda Sadu Antymonopolowego. UOKiK moze przy
przeszukaniu korzystac z pomocy Policji lub innych organów kontroli panstwowej.
Kontrolowany w toku kontroli ma obowiazek wspóldzialania w toku kontroli (z wyjatkiem
sytuacji, kiedy mogloby to narazic jego lub jego bliskich na odpowiedzialnosc karna) –
niedopelnienie tego obowiazku skutkowac moze nalozeniem sankcji finansowej.
W toku kontroli Prezes UOKiK moze dokonac zabezpieczenia dokumentów i innych
przedmiotów mogacych stanowic dowód w sprawie. Na postanowienie o zabezpieczeniu
osobom, których prawa zostaly naruszone, przysluguje zazalenie do Sadu
Antymonopolowego. Zazalenie to nie wstrzymuje jednakze dokonania zabezpieczenia.
Decyzje Prezesa UOKiK podlegaja kontroli Sadu Antymonopolowego (przysluguje od nich
odwolanie do sadu). Sad bada równiez niektóre postanowienia Prezesa UOKiK wydane w
toku postepowania – jezeli ustawa przewiduje mozliwosc wniesienia na nie zazalenia.
Postepowanie w sprawach odwolan i zazalen toczy sie wg przepisów Kodeksu postepowania
cywilnego o postepowaniach w sprawach gospodarczych. Odwolania przekazuje sie do sadu
za posrednictwem Prezesa UOKiK. Jezeli uzna on odwolanie za sluszne, moze uchylic albo
zmienic wlasna decyzje, przesylajac stronie nowa decyzje, od której takze przysluguje
odwolanie. Przed przekazaniem decyzji do sadu Prezes UOKiK moze przeprowadzic
dodatkowe postepowanie, w celu wyjasnienia zarzutów podniesionych w odwolaniu.
Sad Antymonopolowy moze oddalic odwolanie od decyzji, jezeli nie ma podstaw do jego
uwzglednienia, odrzucic je z przyczyn formalnych (niedotrzymanie terminu, nieuzupelnienie
braków w odwolaniu itp.) lub uwzglednic odwolanie. W tym ostatnim przypadku sad zmienia
decyzje w calosci lub czesci i orzeka co do istoty sprawy.
Dzialania kontrolne ze strony tworzonych organów nadzorujacych scisle okreslone rynki
(np. w zakresie energetyki, telekomunikacji) nie wylaczaja kontroli laczen ze strony organu
antymonopolowego dokonywanej wedlug kryteriów prawa antymonopolowego. Sa one
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prowadzone wedlug odmiennych kryteriów i sluza innym celom. Dzialanie prowadzone
wedlug kryteriów „branzowych” i z punktu widzenia ochrony konkurencji sa jednak
traktowane jako dzialania komplementarne. Niektóre ustawy zawieraja przepisy
antymonopolowe, dotyczace glównie polaczen (fuzji), umozliwiajace Prezesowi UOKiK
ocene laczen wedlug kryteriów bardziej odpowiadajacych specyfice rynku. Przykladem tego
sa rozdzialy „antymonopolowe” w ustawach: o funduszach inwestycyjnych i o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
2.4. W polskim prawie równolegle funkcjonuja dwie ustawy, których zadaniem jest ochrona
konkurencji: ustawa z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawa z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; obie ustawy sa prawnymi
instrumentami majacymi na celu praktyczna realizacje konstytucyjnej zasady wolnosci
gospodarczej (art. 20, art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). O ile celem ustawy
antymonopolowej jest w pierwszym rzedzie ochrona swobody konkurowania – to celem
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest zapewnienie, aby konkurencja pomiedzy
przedsiebiorcami zachodzila w sposób uczciwy.
Ochrone przed zachwianiem lub wypaczeniem regul konkurencji pomiedzy
przedsiebiorcami na rynku i nadanie jej charakteru uczciwego zapewnia ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej
konkurencji w dzialalnosci gospodarczej, w szczególnosci produkcji przemyslowej i rolnej,
budownictwie, handlu i uslugach – w interesie publicznym, przedsiebiorców oraz klientów, a
zwlaszcza konsumentów. Konstrukcja ustawy opiera sie na wspólnym dla calosci
uregulowania okresleniu czynu nieuczciwej konkurencji, tzw. klauzuli generalnej – art. 3
ustawy. Zastosowanie klauzuli generalnej pozwala okreslic czyn nieuczciwej konkurencji jako
dzialanie podjete w zwiazku z dzialalnoscia gospodarcza, które jest naganne, poniewaz
zagraza badz narusza interesy innego przedsiebiorcy lub klienta. Przeslanka uznania za
czyn nieuczciwej konkurencji takiego dzialania jest jego bezprawnosc.
Czyny nieuczciwej konkurencji polegaja na: wprowadzajacym w blad oznaczeniu
przedsiebiorstwa, falszywym lub oszukanczym oznaczeniu pochodzenia geograficznego
towarów albo uslug, w postaci wprowadzajacego w blad oznaczenia towarów lub uslug, na
naruszeniu tajemnicy przedsiebiorstwa, naklanianiu do rozwiazania lub niewykonania
umowy, nasladownictwie produktów, pomawianiu lub nieuczciwym zachwalaniu, utrudnianiu
dostepu do rynku, a takze nieuczciwej lub zakazanej reklamie. Nowelizacja u.z.n.k. z 2000 r.
dopuscila mozliwosc stosowania reklamy porównawczej, jezeli nie jest sprzeczna z dobrymi
obyczajami. W tym zakresie nowelizacja dostosowala polskie prawo do przepisów prawa
europejskiego o reklamie, w szczególnosci w zakresie reklamy porównawczej.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, w przeciwienstwie do zwalczania praktyk
antykonkurencyjnych, ma byc zapewnione srodkami prawa cywilnego i karnego.
Podstawowe znaczenie maja instrumenty cywilnoprawne, natomiast srodki administracyjne
w obowiazujacym stanie prawnym maja ograniczona przydatnosc.
Przedsiebiorca zarzucajacy popelnienie czynu zabronionego w zakresie nieuczciwej
konkurencji powinien wykazac naruszenie badz zagrozenie naruszenia swojego prawnie
chronionego interesu. Ustawa przyznaje przedsiebiorcy pelen katalog roszczen: zadanie
zaniechania niedozwolonych dzialan, usuniecia ich skutków, zlozenia oswiadczenia
odpowiedniej tresci i w odpowiedniej formie, naprawienia wyrzadzonej szkody, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, z którymi samodzielnie moze wystapic na droge
postepowania sadowego. Nie jest ponadto wykluczona mozliwosc sadowego dochodzenia
roszczen na podstawie innych przepisów, miedzy innymi: roszczenia odszkodowawczego i
roszczenia o zadoscuczynienie opartego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
roszczenia przewidzianego w ustawie o znakach towarowych, w tym zadanie uniewaznienia
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prawa z rejestracji znaku towarowego, roszczenia przewidziane w prawie prasowym i prawie
autorskim.
Postepowanie w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji jest postepowaniem
sadowym, toczy sie przed sadem powszechnym. Legitymacje do wystepowania w sprawach
maja:
-

przedsiebiorca,

-

powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów,

-

krajowe lub regionalne organizacje spoleczne zrzeszajace przedsiebiorców lub
konsumentów,

-

Prezes UOKiK.

W praktyce w przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedsiebiorce u.z.n.k.,
Prezes UOKiK wzywa go do dobrowolnego zaniechania zakazanych praktyk. Jezeli
przedsiebiorca nie podporzadkowuje sie wezwaniu, dopiero wówczas Prezes UOKiK kieruje
sprawe na droge sadowa, skladajac pozew przeciwko przedsiebiorcy. Z reguly wezwany
przedsiebiorca dobrowolnie uwzglednia stanowisko Prezesa UOKiK, dzieki czemu unika sie
dlugotrwalej i kosztownej niekiedy procedury sadowej.
Swoje dzialania przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji Prezes UOKiK podejmuje
z urzedu. Niemniej podstawa dzialan sa otrzymywane z calej Polski informacje – od
delegatur UOKiK, jednostek Inspekcji Handlowej, badz zawarte w skargach
poszkodowanych czynami nieuczciwej konkurencji.
Obie regulacje: ustawa antymonopolowa i u.z.n.k. sa aktami komplementarnymi,
pozwalajacymi na ochrone interesów przedsiebiorców zarówno przed dzialaniami
antykonkurencyjnymi ze strony silniejszych uczestników rynku jak i indywidualnymi akcjami
przedsiebiorców. W zasadzie obydwa akty, uzupelniajac sie wzajemnie, stwarzaja warunki
rozwoju uczciwej konkurencji w obrocie gospodarczym, a w konsekwencji posrednio (ustawa
antymonopolowa) badz bezposrednio (u.z.n.k.) chronia interes konsumentów.
W postepowaniu przed sadem chroni sie tajemnice przedsiebiorstwa i inne tajemnice
chronione przepisami prawa w takim samym zakresie, w jakim sa one chronione w
postepowaniu przed Prezesem UOKiK.
Prezes UOKiK wykonuje równiez kontrole zgodnosci udzielanej pomocy z ustawa z
dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnosci i nadzorowaniu pomocy publicznej
dla przedsiebiorców i ratyfikowanymi umowami miedzynarodowymi regulujacymi udzielanie
pomocy, których strona jest Rzeczpospolita Polska. Kontrola ta obejmuje, zgodnie z art. 24
tej ustawy, projekty aktów normatywnych bedacych podstawa udzielenia pomocy, tj. projekty
ustaw, rozporzadzen i uchwal. Na podstawie art. 25 ustawy, kontrola ta objete sa równiez
projekty decyzji i umów przewidujacych udzielenie pomocy, jezeli wartosc pomocy, o która
wnioskuje przedsiebiorca wraz z pomoca, która otrzymal w ciagu trzech lat poprzedzajacych
dzien wystapienia z tym wnioskiem, przekracza 1 mln EURO.
W zakresie dzialan pokontrolnych (art. 31-33 ustawy) organ nadzorujacy (Prezes
UOKiK) moze zwrócic sie do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wystapienie do
Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodnosci ustawy bedacej podstawa udzielania
pomocy z konstytucja lub ratyfikowanymi umowami miedzynarodowymi z zakresu udzielania
pomocy. Przypadki uprawniajace organ nadzorujacy do takiego wystapienia okresla art. 31
ust. 1 ustawy.
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Ponadto, jezeli Trybunal Konstytucyjny stwierdzi niezgodnosc aktu normatywnego
bedacego podstawa decyzji, na mocy której udzielono pomocy, z konstytucja lub
ratyfikowanymi umowami miedzynarodowymi z zakresu udzielania pomocy - organ
udzielajacy pomocy ma obowiazek stwierdzic niewaznosc tej decyzji. W przeciwnym razie
organ nadzorujacy wystepuje do NSA ze skarga na bezczynnosc organu udzielajacego
pomocy (art. 31 ust. 3).
Organ nadzorujacy, na podstawie art. 32 ustawy, po stwierdzeniu, ze decyzja badz
umowa sa sprzeczne z ustawa o pomocy publicznej lub umowami miedzynarodowymi
regulujacymi udzielanie pomocy, których strona jest Polska, wystepuje:
-

do organu udzielajacego pomocy o stwierdzenie niewaznosci decyzji,
do sadu wlasciwego ze wzgledu na siedzibe organu udzielajacego pomocy o
stwierdzenie niewaznosci umowy.

Art. 33 ust. 2 ustawy uprawnia organ nadzorujacy, po stwierdzeniu, ze pomoc jest
wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem, do wystapienia do organu udzielajacego
pomocy z zadaniem wydania decyzji nakazujacej zwrot tej pomocy w calosci lub w czesci.
Monitorowanie pomocy oraz ocena jej skutecznosci i efektywnosci dokonywane sa w
oparciu o sprawozdania sporzadzane przez organy udzielajace pomocy na podstawie art. 35
ustawy oraz sprawozdania i informacje przekazywane przez beneficjentów pomocy na
podstawie art. 37 ustawy. Sprawozdania i informacje stanowia podstawe do opracowywania
rocznego raportu o pomocy publicznej, który Rada Ministrów przedklada nastepnie Sejmowi.
2.5. W zwiazku z tym, ze Prezesowi UOKiK podlega Inspekcja Handlowa, UOKiK
intensywnie uczestniczyl w pracach legislacyjnych nad nowa ustawa o Inspekcji Handlowej.
Ustawa ta zostala uchwalona 15 grudnia 2000 r. i weszla w zycie 1 kwietnia 2001 r.
Utrzymuje ona dotychczasowa podleglosc Inspekcji Handlowej Prezesowi Urzedu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ustawa precyzuje zakres kompetencji Inspekcji. Przewiduje sie ukierunkowanie
dzialania Inspekcji przede wszystkim na ochrone interesów i praw konsumentów. Zadania w
tym zakresie wykonywane sa glównie poprzez kontrole produktów i uslug, a takze
prowadzenie mediacji pomiedzy konsumentami i przedsiebiorcami, organizowanie i
prowadzenie polubownych sadów konsumenckich oraz prowadzenie poradnictwa dla
konsumentów.
Ustawa o Inspekcji Handlowej ustanawia zasade wykonywania zadan przez organy
Inspekcji na podstawie okresowych planów pracy oraz precyzuje w niezbednym stopniu
zakres dzialania Glównego Inspektora i wojewódzkich inspektorów IH. Wsród zadan
wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej przewidziano prowadzenie listy
rzeczoznawców do spraw jakosci produktów i uslug. Warunki i tryb wpisu na liste
rzeczoznawców oraz zasady nadzoru nad ich dzialalnoscia okreslilo rozporzadzenie Prezesa
Rady Ministrów, które weszlo w zycie 18 listopada 2001 r.
Jednym z ustawowych zadan Inspekcji jest organizowanie i prowadzenie stalych
polubownych sadów konsumenckich. Zadaniem stalych polubownych sadów konsumenckich
jest rozpatrywanie sporów o prawa majatkowe wynikle z umów sprzedazy produktów i
swiadczenie uslug zawartych pomiedzy konsumentami i przedsiebiorcami. Regulacje
zawarte w ksiedze trzeciej czesci pierwszej kodeksu postepowania cywilnego sa
niewystarczajace z punktu widzenia potrzeb zwiazanych z zapewnieniem sprawnego
funkcjonowania tych sadów.
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Ustawa reguluje równiez podstawowe zasady postepowania Inspekcji. Okreslone sa
zasady postepowania kontrolnego i pokontrolnego poprzez ustalenie obowiazków i
uprawnien organu Inspekcji i inspektora upowaznionego do wszczecia i prowadzenia
kontroli.

3.

Prace legislacyjne

Mimo, ze Prezes UOKiK nie posiada kompetencji do stanowienia prawa powszechnie
obowiazujacego, w Urzedzie - celem wykonania zobowiazan wynikajacych z rocznego planu
prac Rzadu – opracowuje sie projekty ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony
konkurencji lub konsumentów. Projekty te po przeprowadzeniu uzgodnien
miedzyresortowych i rozpatrzeniu ich przez Komisje Prawnicza przedkladane sa do
rozpatrzenia przez Rade Ministrów.
W zwiazku z tym w 2001 r. w Urzedzie toczyly sie prace zwiazane z przygotowaniem
projektów aktów prawnych, które stanowia wykonanie delegacji ustawowych:
do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dotyczyly one:
-

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie
wysokosci oplat od wniosków o wszczecie postepowania antymonopolowego i
trybu ich uiszczania,

-

rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 18 wrzesnia 2001 r. w sprawie
szczególowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiebiorców i
zwiazków przedsiebiorców w toku postepowania przed Prezesem UOKiK,

-

rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie sposobu
obliczania obrotu przedsiebiorców uczestniczacych w koncentracji,

-

zarzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie nadania
statutu Urzedowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

do ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczenstwie produktów. Dotyczyly one:
-

rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 19 pazdziernika 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i znakowania produktów wlókienniczych,

-

rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 18 wrzesnia 2001 r. w sprawie
szczególowych warunków dotyczacych bezpieczenstwa zabawek,

-

rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli celnej produktów, które maja
byc objete procedura dopuszczenia do obrotu w zakresie ich zgodnosci z
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa;

do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Dotyczyly one:
-

rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie sposobu
przejecie przez Glównego Inspektora Inspekcji Handlowej wojewódzkich
laboratoriów
kontrolno–analitycznych
prowadzonych
dotychczas
przez
wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej,

-

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list
rzeczoznawców do spraw jakosci produktów lub uslug,
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-

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad
organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej,

-

rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu wspóldzialania organów
Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami
administracji rzadowej i samorzadowej, organami kontroli oraz organizacjami
pozarzadowymi reprezentujacymi interesy konsumentów,

-

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczególowego trybu
postepowania organów Inspekcji Handlowej, wzoru legitymacji sluzbowej
pracowników Inspekcji oraz trybu i wydawania i wymiany legitymacji,

-

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczególowego trybu
pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej;

do ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie
niektórych ustaw. Dotyczyly one:
-

rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 19 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunków i trybu dokonywania oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania
zabawek.

Wsród delegacji do wydania aktów wykonawczych do ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów znajduje sie delegacja do wydania rozporzadzen dotyczacych wylaczen
grupowych pewnych kategorii porozumien spod zakazu zawartego w art. 5 ustawy, jezeli
spelniaja przeslanki wylaczenia zawarte w art. 7 ustawy. Instytucja wylaczen grupowych
wzorowana jest na wspólnotowych przepisach dotyczacych ochrony konkurencji na
wspólnym rynku (block exemptions). Prace nad przedmiotowymi rozporzadzeniami podjete
zostaly pod koniec roku 2001 i beda kontynuowane w roku 2002.
Ponadto, w 2001 r. UOKiK prowadzil prace nad projektami ustaw:
-

o kredycie konsumenckim oraz

-

o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

UOKiK zaopiniowal, zarówno na etapie uzgodnien miedzyresortowych, jak i na
pózniejszych etapach prac legislacyjnych, lacznie 1959 rzadowych projektów aktów
normatywnych oraz stanowisk Rzadu do projektów ustaw sejmowych. Opiniujac
przedstawiane projekty kierowano sie glównie tym, jak wplyna zawarte w nich uregulowania
na konkurencje oraz sytuacje prawna konsumentów.
Ogólem Urzad otrzymal do zaopiniowania 916 projektów kierowanych do rozpatrzenia przez
Rade Ministrów lub stale komitety Rady Ministrów oraz 1043 projektów w ramach uzgodnien
miedzyresortowych.

4. Realizacja ustawy antymonopolowej
Zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
postepowanie przed Prezesem UOKiK prowadzone jest jako postepowanie wyjasniajace lub
postepowanie antymonopolowe. Postepowanie wyjasniajace moze poprzedzac wszczecie
postepowania antymonopolowego. Prezes UOKiK moze wszczac z urzedu, w drodze
postanowienia, postepowanie wyjasniajace, jezeli okolicznosci wskazuja na mozliwosc
naruszenia przepisów ww. ustawy, w sprawach dotyczacych okreslonej galezi gospodarki
13

oraz w sprawach dotyczacych ochrony konsumentów. Natomiast postepowanie w sprawach
praktyk ograniczajacych konkurencje wszczyna sie na wniosek lub z urzedu. Z wnioskiem o
wszczecie postepowania antymonopolowego w zwiazku z podejrzeniem naruszenia
przepisów ustawy moze wystapic: przedsiebiorca lub zwiazek przedsiebiorców, którzy
wykaza swój interes prawny, organ samorzadu terytorialnego, organ kontroli panstwowej,
rzecznik konsumentów, organizacja konsumencka.
W ciagu 2001 roku w Urzedzie prowadzonych bylo ogólem 1099 postepowan w
sprawie praktyk ograniczajacych konkurencje, z których 907 zostalo zakonczonych, a 192
beda kontynuowane w 2002 roku. Z ogólnej liczby prowadzonych postepowan 330 stanowily
postepowania antymonopolowe, w tym 113 byly poprzedzone postepowaniami
wyjasniajacymi. W wyniku prowadzonych postepowan antymonopolowych wydane zostaly
decyzje, w których:
-

w 113 przypadkach nakazano zaniechania stosowania praktyk,

-

w 123 odmówiono uwzglednienia zadania stwierdzenia praktyki,

-

w 57 umorzono postepowanie,

-

w 1 zatwierdzono ugode,

-

w 60 przypadkach zapadly inne rozstrzygniecia.

W 2001 r. rozpatrzonych zostalo 588 skarg, skierowanych do Urzedu przez osoby fizyczne.
Nadal wiekszosc spraw objetych postepowaniami wyjasniajacymi i antymonopolowymi
stanowia sprawy zwiazane z dzialalnoscia przedsiebiorstw komunalnych i energetycznych.

4.1. Porozumienia ograniczajace konkurencje
Na podstawie ustawy antymonopolowej zakazane sa porozumienia, których celem lub
skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na
rynku wlasciwym. Przez porozumienia, zgodnie z definicja zawarta w ustawie, rozumie sie
nie tylko umowy zawierane miedzy przedsiebiorcami, ale równiez zawiazane miedzy
zwiazkami przedsiebiorców oraz uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch
lub wiecej przedsiebiorców, uchwaly lub inne akty zwiazków przedsiebiorców lub ich
organów statutowych.
Rozwiazanie to bazuje na generalnym zakazie porozumien ograniczajacych konkurencje
i przykladowym wyliczeniu tych, które uznawane sa za najbardziej zagrazajace konkurencji.
Przykladem porozumien horyzontalnych wymienionych w ustawie jest ustalenie
bezposrednio lub posrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedazy towarów, podzial
rynków zbytu lub zakupu, jak równiez zmowa przetargowa, polegajaca na uzgadnianiu przez
przedsiebiorców przystepujacych do przetargu warunków skladanych ofert, w szczególnosci
dotyczacych zakresu prac czy ceny. Ostatnia, wymieniona zakazana praktyka, jest nowym
rozwiazaniem w prawie polskim w tym sensie, ze w poprzednio obowiazujacej ustawie nie
byla wymieniona, aczkolwiek byla ona zakazana na podstawie przepisu o ogólnym zakazie
porozumien ograniczajacych konkurencje.
Katalog porozumien monopolistycznych ma wiec charakter otwarty. Orzecznictwo zatem
rozszerza katalog zakazanych porozumien horyzontalnych o inne, równiez negatywnie
oddzialujace na konkurencje.
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Ustawa antymonopolowa przewiduje równiez dwa rodzaje wylaczen spod ustawowego
zakazu porozumien horyzontalnych: wylaczenia ustawowe i wylaczenia grupowe.
Wylaczenia ustawowe – stanowiace novum na gruncie polskiego ustawodawstwa
antymonopolowego – obejmuja porozumienia zawierane miedzy konkurentami, których
laczny udzial w rynku w roku poprzedzajacym zawarcie porozumienia nie przekracza
5 %. Sa to tzw. porozumienia bagatelne, które traktuje sie jako dozwolone. Moga one co
prawda ograniczac konkurencje, jednakze biorac pod uwage niewielka sile rynkowa stron
takiego porozumienia, uzasadniona jest ocena, ze sa one na tyle nieistotne, ze nie
ograniczaja samodzielnosci i mozliwosci wyboru pozostalym uczestnikom rynku i nie krepuja
mechanizmów rynkowych. Ustawa okresla zatem granice bagatelnosci za pomoca kryterium
ilosciowego, tj. udzialu w rynku.
Druga grupa wylaczen, tj. tzw. wylaczen grupowych, równiez jest nowym rozwiazaniem
w prawie polskim. W poprzednio obowiazujacej ustawie istniala mozliwosc stosowania
wylaczen indywidualnych, na podstawie klauzuli rozsadku stosowanej ex post. Formula ta
nie sprawdzila sie, bowiem warunkiem zastosowania wylaczenia bylo uprzednie zawarcie
porozumienia, co nie stwarzalo pewnosci co do prawa u przedsiebiorców. Nie oznacza to
jednak, ze w ustawie zrezygnowano z instytucji wylaczen indywidualnych. Prezes UOKiK
moze bowiem wydac decyzje o niestwierdzeniu stosowania przez przedsiebiorców praktyki
ograniczajacej konkurencje, jezeli zawarte przez nich porozumienie spelnia przeslanki nowej
klauzuli rozsadku, a nie zostalo ono objete wylaczeniem grupowym.
Ustawa antymonopolowa przewiduje wylaczenia grupowe spod zakazu zawierania
porozumien ograniczajacych konkurencje, które wprowadzane moga byc w drodze
rozporzadzen Rady Ministrów. Odnosic sie one moga do specyficznych typów umów, które
spelniac beda przeslanki nowej klauzuli rozsadku, wzorowanej na art. 81.3 TWE, tj. takie,
które przyczynia sie do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub postepu technicznego
lub gospodarczego, zapewniaja nabywcy lub uzytkownikowi odpowiednia czesc
wynikajacych stad korzysci i nie nakladaja na zainteresowanych przedsiebiorców
ograniczen, a zarazem które nie sa niezbedne do osiagniecia tych celów i nie stwarzaja tym
przedsiebiorcom mozliwosci wyeliminowania konkurencji w zakresie znacznej czesci
okreslonych towarów. Wylaczenia te, ze wzgledu na sposób ich wprowadzania (ex ante),
stwarzac maja przedsiebiorcom pewnosc, w jakim zakresie ich dzialania sa legalne, a w
jakim naruszaja przepisy antymonopolowe.
Wprowadzone w nowej ustawie wylaczenia grupowe stanowia istotny element harmonizacji
polskich przepisów antymonopolowych z przepisami unijnymi.
Ustawa antymonopolowa nie przewiduje podmiotowych, branzowych i sektorowych
wylaczen spod zakazu porozumien ograniczajacych konkurencje, jak równiez
dopuszczalnosci tzw. karteli kryzysowych, pozwalajacej konkurentom zachowywac sie w
sposób uzgodniony dla przezwyciezenia kryzysu. Nie zawiera ona takze przepisów o
charakterze prewencyjnym, które zakazywalyby zawierania porozumien pomiedzy
przedsiebiorcami posiadajacymi udzialy w rynku wlasciwym powyzej okreslonego pulapu.
Decydujace znaczenie w tej kwestii ma orzecznictwo, które w konkretnej sprawie dokonuje
oceny stanu faktycznego, uwzgledniajac w szczególnosci strukture rynku, udzialy rynkowe
uczestników porozumienia, bariery wejscia na rynek itp.
Podobnie jak w przypadku porozumien poziomych ustawa antymonopolowa zawiera
generalny zakaz porozumien pionowych. Definicja porozumienia pionowego i zakres
podmiotowy jest taki sam jak porozumien poziomych.
Rozwiazanie legislacyjne jest analogiczne do rozwiazan dotyczacych porozumien
poziomych. Istnieje bowiem generalny zakaz porozumien i przykladowe wyliczenie tych,
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które sa uznawane za najbardziej zagrazajace konkurencji. Przykladem porozumien
wertykalnych wymienionych w ustawie jest podzial rynków zbytu lub zakupu, uzaleznianie
zawarcia umowy od przyjecia lub spelnienia przez druga strone innego swiadczenia, nie
majacego rzeczowego ani zwyczajowego zwiazku z przedmiotem umowy, ograniczenie
dostepu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsiebiorców nieobjetych porozumieniem.
Katalog porozumien wertykalnych, podobnie jak horyzontalnych ma charakter otwarty.
Oznacza to, ze równiez w przypadku tego rodzaju porozumien orzecznictwo ma mozliwosc
rozszerzenia katalogu zakazanych porozumien wertykalnych o inne, które w sposób
negatywny oddzialywuja na konkurencje.
Ustawa antymonopolowa przewiduje takze dwa rodzaje wylaczen spod ustawowego
zakazu porozumien wertykalnych: wylaczenia ustawowe i wylaczenia grupowe.
Pierwsze z nich, wylaczenia ustawowe - stanowiace novum na gruncie polskiego
ustawodawstwa antymonopolowego - obejmuja porozumienia zawierane miedzy
przedsiebiorcami dzialajacymi na róznych szczeblach obrotu, których laczny udzial w rynku
w roku kalendarzowym poprzedzajacym zawarcie porozumienia nie przekracza 10%.
Porozumienia te, biorac pod uwage niski udzial w rynku ich uczestników, nie ograniczaja
w sposób istotny samodzielnosci i mozliwosci wyboru pozostalym uczestnikom rynku i nie
krepuja mechanizmów rynkowych, stad zwane sa porozumieniami bagatelnymi. Skutki tych
porozumien sa bowiem na tyle nieistotne z punktu widzenia konkurencji, ze brak jest
uzasadnienia do przeciwdzialania im przez Prezesa UOKiK.
Z wylaczenia tego przedsiebiorcy maja prawo korzystac samodzielnie, bez koniecznosci
notyfikowania takich porozumien Prezesowi UOKiK (podobnie jak w przypadkach
porozumien poziomych).
Równiez w odniesieniu do porozumien pionowych wylaczenia grupowe spod zakazu
zawierania porozumien ograniczajacych konkurencje moga byc wprowadzane w drodze
rozporzadzen Rady Ministrów. Do wylaczen tych ma zastosowanie klauzula rozsadku
wzorowana na zawartej w art. 81.3 TWE. Nowa instytucja wylaczen grupowanych umozliwi
ustanowienie w drodze rozporzadzen Rady Ministrów regulacji dopuszczajacych tworzenie
systemów dystrybucyjnych opartych na pionowych powiazaniach gospodarczych. Dotyczy to
w szczególnosci porozumien o wylacznej sprzedazy i zakupie, franchsingu, dystrybucji
selektywnej.
Ustawa przewiduje równiez instytucje wylaczen indywidualnych, bowiem Prezes UOKiK
moze rozstrzygnac w decyzji o niestwierdzeniu stosowania przez przedsiebiorce praktyki
ograniczajacej konkurencje, jezeli zawarte przez nich porozumienie spelnia przeslanki nowej
klauzuli rozsadku a nie zostalo objete wylaczeniem grupowym.
Podobnie jak to ma miejsce w przypadku porozumien poziomych ustawa
antymonopolowa nie przewiduje innych (podmiotowych, branzowych, sektorowych) wylaczen
spod zakazu pionowych porozumien ograniczajacych konkurencje, jak równiez przepisów o
charakterze prewencyjnym, które zakazywalyby porozumien pomiedzy przedsiebiorcami
posiadajacymi udzialy w rynku wlasciwym powyzej okreslonego pulapu.
Porozumienia ograniczajace konkurencje sa jednym z najbardziej typowych zachowan
przedsiebiorców lub ich zwiazków podejmowanych w celu ograniczenia konkurencji na
rynku. Ich istota jest kolektywne zachowanie przedsiebiorców lub ich zwiazków, którego
celem lub skutkiem jest wylaczenie, ograniczenie lub istotne znieksztalcenie konkurencji.
Kilku czy kilkunastu przedsiebiorców, z których kazdy z osobna nie posiada sily rynkowej,
dobrowolnie rezygnuje z rywalizacji o klienta poprzez lepsze od konkurentów towary, warunki
umów, czy tez korzystniejsze ceny na rzecz uzgodnionych wspólnie dzialan skierowanych
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przeciwko innym uczestnikom rynku. W porozumieniu bierze zatem udzial grupa
przedsiebiorców, wspóldzialajacych ze soba z zamiarem osiagniecia celu zakazanego
ustawa. Nowa ustawa antymonopolowa – ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w
art. 4 pkt 4 okresla porozumienia jako:
a) umowy zawierane pomiedzy przedsiebiorcami, miedzy zwiazkami przedsiebiorców
oraz miedzy przedsiebiorcami i ich zwiazkami albo niektóre postanowienia tych
umów,
b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek
przedsiebiorców lub ich zwiazki,

formie

przez

dwóch

lub

wiecej

c) uchwaly lub inne akty zwiazków przedsiebiorców lub ich organów statutowych.

4.1.1. Porozumienia na rynku uslug cmentarnych i pogrzebowych.
? Problematyka porozumien na rynku uslug cmentarnych i pogrzebowych eksponowana w
tym sprawozdaniu wiaze sie z tym, ze delegatury prowadzily bardzo wiele postepowan
bedacych rezultatem adresowanych do nich skarg ze strony innych przedsiebiorców. Cecha
charakterystyczna rynku uslug cmentarnych, tj. administracji cmentarzami komunalnymi oraz
wyznaniowymi, jest posiadanie przez administratora lub zarzadce cmentarza, wylacznosci na
wykonywanie uslug kopania grobu na danym cmentarzu. Wlasciciel cmentarza podpisujac
umowe z administratorem lub zarzadca cmentarza, przyznaje mu w tej umowie lub w
opracowanym przez obie strony umowy regulaminie korzystania z cmentarza, wylacznosc na
wykonywanie uslugi np. kopania grobu, ekshumacji, budowy grobowców ziemnych. Zgodnie
z orzecznictwem Urzedu oraz Sadu Antymonopolowego powyzsze uslugi naleza do uslug
pogrzebowych, których wykonywanie powinno sie odbywac w warunkach zachowania
konkurencji. Zawierajac w umowie o administrowanie cmentarza oraz w regulaminie
korzystania z cmentarza klauzule wylacznosci na wykonywanie tego typu uslug, wlasciciel
cmentarza oraz jego zarzadca uniemozliwiaja innym przedsiebiorcom wykonywanie czesci
uslug pogrzebowych, co jest porozumieniem o jakim mowa w art. 5 ustawy
antymonopolowej.
Stwierdzona praktyka ograniczajaca konkurencje:
-

na podstawie art. 9 w zwiazku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów – stwierdzono praktyke (porozumienie) polegajaca na ograniczeniu
dostepu do rynku przedsiebiorcom nie objetym porozumieniem poprzez przyznanie
wylacznosci na kopanie grobów, budowe, montaz i demontaz nagrobków, ekshumacje,
otwieranie grobowców do pochówku na cmentarzu bedacym wlasnoscia danej Gminy na
rzecz administratora cmentarza.

4.1.2. Porozumienia na rynku uslug zeglugowych.
?
Wlasciciele i armatorzy statków pasazerskich w jednym z portowych miast zawarli
porozumienie polegajace na wspólnym ustalaniu jednakowych cen biletów na rejsy redowej
zeglugi pasazerskiej oraz zawarcia przez niektórych z nich porozumienia ograniczajacego
dostep do rynku redowej zeglugi pasazerskiej innym przedsiebiorcom.
Stwierdzone praktyki na rynku uslug zeglugowych:
-

na podstawie art. 9 w zwiazku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów – stwierdzono praktyke polegajaca na bezposrednim ustalaniu, od dnia 5
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czerwca 2000 r. do chwili wydania decyzji, jednakowych cen biletów na rejsy redowej
zeglugi pasazerskiej wykonywanej piecioma statkami,
-

na podstawie art. 9 w zwiazku z art. 5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów – stwierdzono praktyke ograniczajaca konkurencje polegajaca na
zawarciu w dniu 5 czerwca 2000 r. umowy, przyznajacej Spólce X wylacznosc na
dystrybucje biletów na rejsy statkami,

-

na podstawie art. 9 w zwiazku z art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów – stwierdzono praktyke ograniczajaca konkurencje polegajaca na zawarciu
porozumienia skutkujacego ograniczeniem dostepu do rynku innym przedsiebiorcom,
przyznajacego wylacznosc statkowi jednego z armatorów na wykonywanie posezonowej
zeglugi redowej.

4.1.3. Porozumienia na rynku telewizji kablowej.
Operator telewizji kablowej zawierajac umowy z (trzema róznymi) administratorami zasobów
mieszkaniowych na dostawe sygnalów telewizji kablowej wlaczyl do nich postanowienia
zapewniajace dostawcy wylacznosc prowadzenia dzialalnosci w dluzszym okresie czasu.
Zawarte porozumienia skutecznie ograniczaja mechanizmy rozwoju konkurencji a w
przypadku dostawców sygnalu telewizyjnego droga kablowa uniemozliwiaja ich
funkcjonowanie calkowicie – poprzez prowadzenie dlugotrwalej i trudnej do pokonania
bariery dostepu w postaci klauzuli wylacznosci prowadzenia tych uslug przyznanej na rzecz
tego operatora oraz deklaracji powstrzymania sie przez administratorów od budowy wlasnej
sieci i wydania zgody innym operatorom na prowadzenie przedmiotowej dzialalnosci.
Stwierdzona praktyka na rynku telewizji kablowej:
-

na podstawie art. 9 w zwiazku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów stwierdzono praktyke polegajaca na ograniczeniu konkurencji poprzez
zawarcie porozumienia ograniczajacego dostep do rynku innym operatorom.

4.2 Naduzywanie pozycji dominujacej
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów definiuje pozycje dominujaca jako
pozycje przedsiebiorcy, która umozliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku
wlasciwym przez stworzenie mu mozliwosci dzialania w znacznym zakresie niezaleznie od
konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Domniemywa sie, ze przedsiebiorca ma
pozycje dominujaca, jezeli jego udzial w rynku przekracza 40 %.
Istota domniemania jest to, ze moze byc ono obalone przez przedsiebiorców, jak równiez
mozliwe jest wykazanie przez UOKiK, ze pomimo posiadania nizszego udzialu w rynku
przedsiebiorca dysponuje sila rynkowa kwalifikujaca sie jako pozycja dominujaca. Tak wiec
ostatecznie w przypadku sporu co do posiadania pozycji dominujacej, decyduje to, czy
przedsiebiorca ma odpowiednia sile rynkowa.
Ustawa wprowadza ogólny zakaz naduzywania pozycji dominujacej w dowolnej postaci,
wymieniajac jedynie te, które uznane sa za najbardziej negatywnie oddzialujace na
konkurencje i interesy innych uczestników rynku.
W ustawie nie ma zakazu posiadania pozycji dominujacej, jest jedynie zakaz jej
naduzywania. Nowa ustawa zrezygnowala z wyróznienia pozycji dominujacej i pozycji
monopolistycznej, jako kwalifikowanej pozycji dominujacej ze wzgledu na ujednolicenie
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podejscia: obecnie zakaz naduzywania pozycji dominujacej jest, podobnie jak poprzednio
zakaz naduzywania pozycji monopolistycznej, zakazem bezwzglednym i nie moze miec
zastosowania do tych praktyk zastosowania klauzula rozsadku. Zgodnie z art. 8 ust. 1
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest naduzywanie pozycji
dominujacej na rynku wlasciwym przez jednego lub kilku przedsiebiorców. Przepis art. 8 ust.
2 zawiera otwarty katalog praktyk ograniczajacych konkurencje, bedacych przejawem
naduzycia pozycji dominujacej.
Za istote praktyki ograniczajacych konkurencje, polegajacej na naduzywaniu pozycji
dominujacej mozna uznac bezprawne zastosowanie (naduzycie) sily rynkowej przez
przedsiebiorce albo grupe przedsiebiorców, prowadzace do ograniczenia samodzielnosci
pozostalych uczestników rynku (kontrahentów, konkurentów) oraz wymuszania uczestnictwa
w rynku na zasadach narzuconych, z reguly mniej korzystnych, nizby to wynikalo z dzialania
mechanizmów rynkowych w warunkach istnienia konkurencji.
4.2.1. Naduzywanie pozycji dominujacej na rynku uslug komunalnych.
?
Zgodnie z ustawa o samorzadzie gminnym do zadan wlasnych gmin naleza sprawy
utrzymania czystosci i porzadku na swoim terenie oraz wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych. Budowa wysypiska odpadów jest dzialaniem wysoce kosztownym.
Ogromna wiekszosc wysypisk odpadów stanowi wlasnosc Gmin. Administracja tych
wysypisk zajmuja sie czestokroc przedsiebiorcy, których Gmina jest wylacznym lub
wiekszosciowym udzialowcem. Równoczesnie w/w przedsiebiorcy prowadza dzialalnosc na
rynku usuwania odpadów komunalnych. W ten sposób zyskuja zdecydowana przewage nad
konkurentami na rynku wywozu odpadów. Nowe podmioty wchodzace na rynek wywozu
odpadów sa zmuszone korzystac z juz istniejacych skladowisk i wspólpracowac z ich
administratorami.
Samo wejscie na rynek wywozu odpadów komunalnych nowego uslugodawcy jest
ograniczone w sposób administracyjny, wymaga bowiem uzyskania stosownego zezwolenia
na prowadzenie tego typu dzialalnosci. Jego wydanie jest uzaleznione m.in. od uzyskania
przez przedsiebiorce zamierzajacego wejsc na dany rynek zapewnienia w formie stosownej
umowy, iz wywozone przez niego odpady beda przyjmowane na okreslonym skladowisku.
Przedsiebiorca administrujacy skladowiskiem nie jest zainteresowany tym, by na rynku
usuwania odpadów pojawil sie jego nowy konkurent, co wiaze sie z ryzykiem utraty czesci
dotychczasowych kontrahentów. By utrzymac swoja pozycje na rynku usuwania odpadów
wykorzystuje fakt prowadzenia dzialalnosci w zakresie skladowania odpadów i
niejednokrotnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia przyjmowania odpadów od
konkurentów na wysypisko, którym administruje. Administrator wysypiska powyzszym
dzialaniem przeciwdziala powstaniu badz rozwojowi konkurencji na rynku usuwania
odpadów komunalnych.
Typowe przyklady praktyk ograniczajacych konkurencje:
-

praktyka z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów –
naduzywanie przez przedsiebiorstwo komunalne pozycji dominujacej na rynku poprzez
ograniczanie zbytu dla przywozonych odpadów ze szkoda dla kontrahenta i
konsumentów w ten sposób, ze przedsiebiorstwo komunalne – administrator skladowiska
odmawia przyjmowania na nie odpadów komunalnych przywozonych przez
przedsiebiorce bedacego jego konkurentem na lokalnym rynku wywozu odpadów,

-

praktyka z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów –
naduzywanie przez przedsiebiorstwo komunalne pozycji dominujacej na rynku poprzez
przeciwdzialanie uksztaltowaniu sie warunków niezbednych do powstania badz rozwoju
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konkurencji w ten sposób, ze przedsiebiorstwo odmawia przyjmowania na wysypisko
odpadów komunalnych przywozonych przez przedsiebiorce bedacego jego konkurentem
na lokalnym rynku wywozu odpadów,
-

praktyka z art. 8 ust.1 i 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów –
polegajaca na umieszczeniu, w uchwale rady miejskiej w miescie X w sprawie
szczególowych zasad utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta i gminy X,
zapisu „wprowadza sie calkowity zakaz odbioru nieczystosci spoza terenu gminy X”,

-

praktyka z art. 8 ust.1 i 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów –
polegajaca na ograniczeniu konkurencji na lokalnym rynku odbioru odpadów
komunalnych stalych poprzez róznicowanie oplat za przyjecie jednej tony odpadów na
wysypisko w zaleznosci od tego czy dostarczajacym odpady jest Zaklad Uslug
Komunalnych sp. z o.o., czy inny przedsiebiorca posiadajacy zezwolenie na usuwanie i
unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

W ocenie organu antymonopolowego wydajacego decyzje w wymienionych sprawach istotne
znaczenie mial fakt, ze w przedmiotowym sporze gmina wystepuje w podwójnej roli – jako
faktyczny wlasciciel spólki (sfera dominium), który dba o interesy swojej wlasnosci w ten
sposób, iz przy stanowieniu prawa miejscowego, a wiec przy podejmowaniu decyzji o
charakterze wladczym (sfera imperium) sklania sie do preferowania wlasnych przedsiewziec
gospodarczych, poprzez budowanie skutecznych barier wejscia na rynek i przyznanie w
pelni zaleznemu od siebie przedsiebiorcy prawa wylacznosci na wykonywanie uslug wywozu
odpadów komunalnych spoza terenu gminy oraz stanowienie o wysokosci oplat za
przyjmowanie odpadów komunalnych stalych na skladowisko w X w róznej wysokosci,
nizszej dla wlasnej spólki i znacznie wyzszej dla innych przedsiebiorców posiadajacych
zezwolenie na swiadczenie uslug w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych na terenie gminy X.
?
Przedsiebiorstwa wodociagowo – kanalizacyjne zajmuja na lokalnych rynkach
pozycje dominujaca. Sa tzw. monopolistami naturalnymi, co wynika z faktu sieciowego
charakteru urzadzen sluzacych do dostarczania wody i odprowadzania scieków.
Bariery techniczne, finansowe i organizacyjne oraz doswiadczenia spolecznosci lokalnych na
calym swiecie wskazuja, iz pojawienie sie konkurencji na tych rynkach jest praktycznie
niemozliwe. Jak wskazuje doswiadczenie, pojawienie sie nowego przedsiebiorcy na danym
rynku, który chcialby kazdemu odbiorcy zaoferowac drugie alternatywne podlaczenie do sieci
w praktyce nie wystepuje. Wiaze sie to z brakiem mobilnosci sieci wodociagowokanalizacyjnej, trwalym wiazaniem z gruntem oraz zniszczeniem infrastruktury na
powierzchni przy przeprowadzaniu tego typu inwestycji. Wobec tego wejscie nowego
przedsiebiorcy na ten rynek jest mozliwe jedynie poprzez nabycie obecnej sieci, jej dalsza
modernizacje oraz ewentualna rozbudowe.
Odbiorcy wody nie maja mozliwosci alternatywnego zaopatrywania sie w to medium u innych
dostawców. Dlatego tez przedsiebiorstwa wodociagowo–kanalizacyjne próbuja eksploatowac
zajmowana pozycje na rynku kosztem kontrahentów.
Typowe przyklady praktyk ograniczajacych konkurencje:
-

praktyka z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów –
naduzywanie pozycji dominujacej na rynku poprzez narzucanie odbiorcom nadmiernie
wygórowanych cen za dostarczona wode,
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-

praktyka z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów –
naduzywanie pozycji dominujacej na rynku poprzez bezposrednie narzucanie nadmiernie
wygórowanych cen za odprowadzanie scieków,

-

praktyka z art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów –
naduzywanie pozycji dominujacej na rynku poprzez narzucanie uciazliwych warunków
umów przynoszacych przedsiebiorcy narzucajacemu te warunki nieuzasadnione korzysci
w ten sposób, ze pobiera on od kontrahentów bedacych w zwloce z zaplata naleznosci
za dostarczona wode dodatkowa oplate w wysokosci 10 PLN tytulem zwrotu kosztów
pisemnego upomnienia.

?
Na lokalnych rynkach najmu lokali uzytkowych przedsiebiorcami, którzy posiadaja
pozycje dominujaca sa gminy, które na skutek przeksztalcen wlasnosciowych dysponuja
czescia zasobów lokalowych, które w przeszlosci stanowily wlasnosc panstwowa. Gmina
jako wlasciciel wiekszosci wynajmowanych lokali uzytkowych posiada pozycje lidera
cenowego i dzieki silnej pozycji na rynku dyktuje warunki, na jakich wynajmowane sa lokale.
Zaden inny przedsiebiorca dysponujacy lokalami na wynajem nie posiada wystarczajacej sily
ekonomicznej by z nia konkurowac. Wejscie przedsiebiorców na rynek najmu lokali jest
utrudnione z uwagi na koniecznosc ponoszenia znacznych nakladów finansowych na
budowe nowych lokali. Olbrzymie koszty budowy nowych obiektów z lokalami
przeznaczonymi na wynajem sprawiaja, iz niewielu przedsiebiorców podejmuje takie
inwestycje. Kolejna bariera jest to, iz trudno o dobra lokalizacje dla nowobudowanych lokali
uzytkowych. Najatrakcyjniejsze dla inwestorów sa dzialki polozone w centrum miast lub w ich
najblizszej okolicy. Mozliwosc pobierania w przyszlosci wyzszych czynszów za lokale
wynajmowane w centrum pozwala na szybszy zwrot kosztów inwestycji. Na tak polozone
lokale jest równiez wiekszy popyt. Z drugiej strony bariere wejscia na rynek najmu lokali
uzytkowych obejmujacych centrum miast stanowi brak, badz niewielka liczba dzialek pod
budowe nowych obiektów. Centra miast cechuje duze natezenie zabudowy, a znajdujace sie
w nich budynki w przewazajacej czesci stanowia mienie komunalne. Z tych wzgledów rynek
najmu lokali uzytkowych nie rozwija sie dynamicznie, a gminy utrzymuja na nim pozycje
dominujaca.
?
Znaczna czesc nieruchomosci gruntowych znajdujacych sie na terenach Gmin
stanowi ich wlasnosc. W zwiazku z tym czestokroc Gminy zajmuja pozycje dominujaca na
rynku dzierzawy gruntów przeznaczonych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, w tym
na prowadzenie parkingów. Gminy dzieki silnej pozycji na rynku dyktuja wiec warunki, na
jakich wydzierzawiane sa powyzsze grunty, a tym samym moga eksploatowac zajmowana
pozycje na rynku kosztem kontrahentów.
Typowe przyklady praktyk ograniczajacych konkurencje:
-

praktyka z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów naduzywanie przez Gmine pozycji dominujacej na rynku najmu lokali uzytkowych
poprzez bezposrednie narzucenie nadmiernie wygórowanej ceny za lokale wynajmowane
z przeznaczeniem na kancelarie adwokackie i radców prawnych,

-

praktyka z art. 8 ust. 2 pkt 6 o ochronie konkurencji i konsumentów - naduzywanie przez
Gmine pozycji dominujacej na rynku najmu lokali uzytkowych poprzez narzucanie
przedsiebiorcom wynajmujacym lokale nowych warunków umowy najmu zwiekszajacych
stawki czynszowe, co ma na celu przyniesienie Gminie nieuzasadnionych korzysci
wobec braku alternatywnych lokali do wynajecia od innych podmiotów na rynku
wlasciwym,

-

praktyka z art. 8 ust. 2 pkt 5 o ochronie konkurencji i konsumentów - przeciwdzialanie
uksztaltowaniu sie warunków niezbednych do powstania badz rozwoju konkurencji
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poprzez pobieranie przez Gmine, jako wlasciciela zajmujacego na rynku wlasciwym
pozycje dominujaca pozytków i dochodów z rzeczy w sposób ograniczajacy konkurencje,
w ten sposób, ze Gmina pobiera od Spólki - Wnioskodawcy oplaty za dzierzawe
parkingów podwyzszone od 320 do 540 % i przewyzszajace oplaty pobierane od
konkurentów Wnioskodawcy, a kontrahentów Gminy,
-

praktyka z art. 8 ust. 2 pkt 3 o ochronie konkurencji i konsumentów - róznicowanie przez
Gmine stawek czynszu dzierzawnego za grunty usytuowane w strefie I, przeznaczone do
prowadzenia uslug parkingowych oraz zmiany tych stawek w sposób niejednolity dla
swoich kontrahentów i wysoce uciazliwy dla Spólki-Wnioskodawcy, co w konsekwencji
stwarza kontrahentom Gminy zróznicowane warunki konkurencji.

4.2.2. Naduzywanie pozycji dominujacej w transporcie osobowym.
Przedsiebiorca, który zamierza prowadzic dzialalnosc przewozowa oprócz
szczególowych wymogów, które musi spelnic w mysl obowiazujacych przepisów (kwalifikacje
zawodowe, zabezpieczenie majatkowe itp.) zobowiazany jest uzyskac zezwolenie na
prowadzenie tej dzialalnosci od wlasciwego w tym wzgledzie organu samorzadu
terytorialnego. Do wniosku o udzielenie zezwolenia nalezy zalaczyc projekt rozkladu jazdy
uzgodniony na zasadach prawa przewozowego przez powolanego w tym celu koordynatora
oraz ustalone z wlascicielami przystanków lub dworców zasady korzystania z tych obiektów.
Zgodnie z przepisami ustawy o samorzadz ie terytorialnym do zadan wlasnych Gminy
naleza sprawy lokalnego transportu zbiorowego. Stad tez Gminy (w szczególnosci majace
status miasta) organizuja przewóz osób na swoim terenie i sa wylacznymi wlascicielami lub
udzialowcami przedsiebiorstw zajmujacyc h sie zarobkowym przewozem osób.
Równoczesnie w mysl obowiazujacego prawa Gminy administruja znakomita wiekszoscia
dróg na swoim terenie i w zasadzie wylacznie sa uprawnione do tworzenia przystanków
komunikacyjnych.
W zwiazku z tym, ze przedsiebiorcy zamierzajacy prowadzic dzialalnosc przewozowa
sa zobowiazani uzgodnic z wlascicielami przystanków zasady korzystania z nich – zmuszeni
sa uzyskac w tym zakresie zgode Gminy na obszarze, której zamierzaja prowadzic
dzialalnosc przewozowa. Niektóre z Gmin chroniac przedsiebiorców prowadzacych
dzialalnosc przewozowa w których posiadaja udzialy, albo tez dzialajac na rzecz
przedsiebiorców majacych siedzibe na jej terenie, arbitralnie odmawiaja wyrazenia zgody na
korzystanie z przystanków przez inne podmioty zamierzajace prowadzic dzialalnosc
przewozowa. Takim postepowaniem Gminy uniemozliwiaja niektórym z przedsiebiorców
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci przewozowej, co prowadzi do
ograniczenia konkurencji na rynku, a czasami wrecz do jego zmonopolizowania przez
przedsiebiorce w którym udzialy posiada Gmina.
Typowe przyklady praktyk ograniczajacych konkurencje:
-

naduzywanie przez Gmine pozycji dominujacej na rynku poprzez przeciwdzialanie
uksztaltowaniu sie warunków niezbednych do powstania konkurencji, w ten sposób, ze
Gmina odmawia przedsiebiorcom wyrazenia zgody na korzystanie z przystanków
komunikacji miejskiej stanowiacych jej wlasnosc (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
24.02.1990r.),

-

naduzywanie przez Gmine pozycji dominujacej na rynku poprzez podzial rynku wedlug
kryteriów podmiotowych, w ten sposób, ze Gmina odmawia przedsiebiorcom wyrazenia
zgody na korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej stanowiacych jej wlasnosc,
przy jednoczesnej zgodzie na korzystanie z przystanków przez przedsiebiorców
majacych siedzibe na jej terenie (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24.02.1990r.).
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Praktyki ograniczajace konkurencje stwierdzono takze w zakresie obslugi taksówkowej
lotniska. Umozliwianie (organizowanie) swiadczenia obslugi taksówkowej Lotniska ze
wzgledu na swoje przeznaczenie oraz wlasciwosci nie ma z punktu widzenia, tak
przedsiebiorców swiadczacych uslugi taksówkowe, jak i konsumentów substytutu. Usluga ta
oferowana jest na obszarze, na którym ze wzgledu na jego rodzaj i wlasciwosci, istnienie
barier dostepu do rynku, preferencje konsumentów panuja zblizone warunki konkurencji. Nie
ulega kwestii, iz konsumenci przewozów taksówkowych z – i do Portu, a zatem konsumenci
obslugi taksówkowej Portu, zainteresowani sa jedynie uslugami swiadczonymi w
bezposredniej bliskosci Lotniska. Pasazer obciazony bagazem oczekuje organizacji
transportu, który daje gwarancje dotarcia w bezposrednia bliskosc lotniska lub przejazdu z
lotniska, z bezposredniej jego bliskosci. W przeciwnym razie pasazer musialby pokonywac
samodzielnie duze odleglosci.
Taksówkarze, chcacy swiadczyc obsluge taksówkowa lotniska sa zatem odbiorcami uslug
organizowania tejze obslugi taksówkowej, które moga miec tylko i jedynie charakter lokalny.
Uslugi umozliwiania (organizowania) przewozów taksówkowych polegaja w tym wypadku na
udostepnianiu powierzchni na prowadzenie dzialalnosci taksówkowej, na stwarzaniu
mozliwosci pozyskiwania klientów, na podejmowaniu decyzji dotyczacych dopuszczalnych
metod i form prowadzenia dzialalnosci taksówkowej.
Na tak zdefiniowanym rynku wlasciwym przedsiebiorstwo posiada pozycje dominujaca, która
wynika z faktu, iz to ono jest wylacznym dysponentem terenu wokól Lotniska. Przypisujac
przedsiebiorstwu posiadanie pozycji dominujacej na rynku wlasciwym organ
antymonopolowy oparl sie na fakcie, iz organizacja obslugi taksówkowej Portu uzalezniona
jest faktycznie jedynie od decyzji podejmowanych wlasnie przez przedsiebiorstwo, a w
bezposredniej bliskosci Portu nie zostal usytuowany zaden „niezalezny” od przedsiebiorstwa
postój taksówkowy.
W decyzji uznano i udowodniono, iz dzialania zainicjowane i nastepnie kontynuowane przez
przedsiebiorstwo przeciwdzialaja uksztaltowaniu sie warunków niezbednych do powstania
badz rozwoju konkurencji na rynku uslug taksówkowych w miescie X i okolicach.
Przedsiebiorstwo, w wyniku podjetych przez siebie decyzji ograniczenia do trzech liczby
przedsiebiorców mogacych swiadczyc uslugi przewozu z Lotniska, wyrzuca poza nawias
wszystkich innych przedsiebiorców prócz trzech wybranych, co stanowi niedopuszczalna
ingerencje w mechanizmy rynkowe. Dlatego stwierdzono:
-

praktyke z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – polegajaca na
podziale rynku obslugi taksówkowej Portu Lotniczego na skutek dopuszczenia do
wykonywania tejze uslugi jedynie przedsiebiorców z którymi przedsiebiorstwo zawarlo
umowy najmu pomieszczenia na terenie Portu Lotniczego na stanowisko akwizycyjne
uslug taksówkowych oraz czesci terenu parkingu niestrzezonego,

-

praktyke z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów –
uniemozliwiajaca powstanie i rozwój konkurencji na skutek ograniczenia liczby
przedsiebiorców mogacych swiadczyc uslugi taksówkowe na terenie Portu Lotniczego.

4.2.3. Naduzywanie pozycji dominujacej w realizacji ubezpieczen zdrowotnych na rynkach
regionalnych.
Zasady organizowania i udzielania swiadczen zdrowotnych wynikaja z ustawy z dnia
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997r. Nr 28, poz. 153
z pózn. zm.), a takze z rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 7 stycznia
1999r. w sprawie utworzenia regionalnych Kas Chorych i ich oddzialów (...) (Dz.U. z 1998r.
Nr 152, poz. 989). W swietle obowiazujacych przepisów na wojewódzkim rynku jedyna
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instytucja uprawniona do realizowania ubezpieczen zdrowotnych jest Regionalna Kasa
Chorych, zajmuje wiec ona pozycje monopolistyczna.
Przyklady stwierdzonych praktyk ograniczajacych konkurencje, stosowanych przez niektóre
Regionalne Kasy Chorych:
-

praktyka z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – naduzywanie
pozycji dominujacej na rynku poprzez zawieranie umów o udzielanie swiadczen
zdrowotnych przyslugujacych ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w sposób powodujacy
uprzywilejowanie niektórych swiadczeniodawców;

-

praktyka z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – naduzywanie
pozycji dominujacej na rynku poprzez przeciwdzialanie uksztaltowaniu sie warunków
niezbednych do powstania, badz rozwoju konkurencji na rynku uslug zdrowotnych
polegajace na eliminowaniu z niego indywidualnych i grupowych praktyk pielegniarek;

-

praktyka z art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów –
naduzywanie pozycji dominujacej na rynku poprzez narzucanie uciazliwych warunków
konkursu ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej oraz uciazliwych warunków umów na udzielanie ambulatoryjnych
specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego, opracowanych i przyjetych na 2001 rok, w drodze:
a) przyjecia, ze jednostka rozliczeniowa za zamówione i wykonane swiadczenia
zdrowotne jest punkt o nieustalonej i zmiennej w czasie trwania umowy wartosci, co
jest równoznaczne z nieokresleniem jednostkowych cen uslug i w ten sposób
wartosci kontraktu, w wyniku czego na swiadczeniodawców zostalo w calosci
przerzucone ryzyko zmian warunków wplywajacych na sytuacje finansowa tej Kasy,
b) uznania, iz termin uregulowania naleznosci wobec swiadczeniodawców przez te
Kase zostaje zachowany w dniu obciazenia jej rachunku bankowego
- co stanowi dla niej zródlo nieuzasadnionych korzysci;

-

praktyka z art. 8 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów –
naduzywanie pozycji dominujacej na rynku poprzez narzucanie uciazliwych,
przynoszacych Kasie nieuzasadnione korzysci, warunków umów:
1) na udzielanie ambulatoryjnych swiadczen zdrowotnych nalezacych do kompetencji
lekarza rodzinnego w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
opracowywanych i przyjetych na lata 2001-2002, w drodze:
a) nie oplacania oraz nie oplacania w pelnej wysokosci stawki kapitacyjnej uslug
wykonywanych przez swiadczeniodawców, w sytuacji, gdy uslugi te wykraczaja
ponad ustalony limit pacjentów, którzy zgodnie z umowa moga zostac objeci opieka
jednego lekarza,
b) zobowiazania swiadczeniodawców do zwrotu kwoty stanowiacej róznice pomiedzy
kwota 15% wartosci kontraktu a kwota wydatkowana na badania diagnostyczne, przy
równoczesnym nie zagwarantowaniu swiadczeniodawcom refundacji kosztów badan
przekraczajacych kwote, która zgodnie z umowa powinna zostac przeznaczona na
finansowanie kosztów tych badan,
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2) na udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, opracowywanych i przyjetych na lata
2001-2002, w drodze:
a) przyjecia, ze jednostka rozliczeniowa za zamówione i wykonywane swiadczenia
zdrowotne jest punkt o nieustalonej i zmiennej w czasie trwania umowy wartosci, co
jest równoznaczne z nieokresleniem jednostkowych cen uslug i w ten sposób
wartosci kontraktu, w wyniku czego na swiadczeniodawców zostalo w calosci
przerzucone ryzyko zmian warunków wplywajacych na sytuacje finansowa
Regionalnej Kasy Chorych,
b) zobowiazania swidczeniodawców do ponoszenia kosztów badan diagnostycznych,
okreslonych w umowie z zakresu udzielania specjalistycznych swiadczen
ambulatoryjnych, przy równoczesnym nie okresleniu limitu tych badan oraz sredniego
kosztu poszczególnych badan i nie uwzglednieniu tej wielkosci przy ustalaniu
wartosci kontraktu, co przy zmiennej jego wartosci nie zapewnia swiadczeniodawcom
zwrotu kosztów wykonania tych badan;
-

praktyka z art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – naduzywanie
pozycji dominujacej na rynku poprzez wprowadzenie „Receptariusza dla lekarzy P.O.Z.”
w okresie od marca 2000 r. do maja 2001 r., powodujacego podzial rynku relewantnego
wedlug kryterium podmiotowego i kontraktowania swiadczen medycznych powodujace
uprzywilejowanie niektórych podmiotów je wykonujacych.

4.2.4. Naduzywanie pozycji dominujacej na krajowym rynku skupu urzadzen niezbednych do
dostarczania gazu.
Stosowanie przez jedynego dostawce gazu preferencji wewnetrznych i krajowych,
polegajacych na stosowaniu upustu cenowego przy porównywaniu ofert nadeslanych na
zaproszenie do przetargu od niektórych z nich w zaleznosci od cech lezacych po stronie
oferenta a nie zwiazanych z parametrami samej oferty, stanowi z jednej strony dzielenie
rynku wedlug kryteriów podmiotowych, a z drugiej zas jest w naturalny sposób
uprzywilejowaniem pewnych podmiotów kosztem innych. Dobór zgloszonych w trakcie
przetargu ofert wg klucza kraju pochodzenia lub wlasnosci i struktury kapitalu oferenta nie
mozna uznac za poparty uzasadnionymi kryteriami ekonomicznymi.
Stwierdzona praktyka ograniczajaca konkurencje:
- praktyka z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – polegajaca
na naduzywaniu pozycji dominujacej na krajowym rynku skupu urzadzen przeznaczonych do
celów zwiazanych z dostarczaniem gazu: gazomierzy domowych, gazomierzy
przemyslowych, reduktorów domowych i przemyslowych, zaworów szybkozamykajacych i
wydmuchowych oraz stacji legalizacyjnych poprzez okreslenie zasad udzielenia zamówien
dostawcom ww. urzadzen, które przewiduja zastosowanie upustów cenowych (odjecie od
ceny oferty przedstawionej przez oferenta wskaznika preferencji) wobec dwóch grup
przedsiebiorców – spólek stowarzyszonych i zaleznych od odbiorcy (tzw. preferencje
wewnetrzne) oraz – podmiotów realizujacych zamówienia w przewazajacej czesci w oparciu
o surowce i produkty pochodzace z Polski (tzw. preferencje krajowe), co stanowi podzial
rynku wedlug kryteriów podmiotowych oraz uprzywilejowanie niektórych przedsiebiorców.
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4.3. Kontrola koncentracji przedsiebiorców
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów jest podstawowym aktem prawnym
regulujacym sprawy kontroli koncentracji na rynku. Nie zawiera ona zadnych wylaczen
sektorowych, w zwiazku z czym procesy koncentracji w gospodarce poddane sa kontroli w
pelnym zakresie. W polskim systemie prawa wystepuja ponadto szczególowe, specyficzne
dla niektórych dziedzin zasady kontroli koncentracji, odpowiadajace potrzebie uwzglednienia
ich odrebnosci.
Obowiazek zgloszenia koncentracji przedsiebiorców, w mysl przepisów ustawy dotyczy:
-

polaczenia dwóch lub wiecej samodzielnych przedsiebiorców,

-

przejecia – poprzez nabycie lub objecie akcji, udzialów, innych papierów
wartosciowych, calosci i czesci majatku lub w jakikolwiek inny sposób –
bezposredniej lub posredniej kontroli nad calym albo czescia jednego lub wiecej
przedsiebiorców przez jednego lub wiecej przedsiebiorców,

-

utworzenia przez przedsiebiorców wspólnego przedsiebiorcy,

-

objecia lub nabycia akcji albo udzialów innego przedsiebiorcy, powodujacego
uzyskanie co najmniej 25% glosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu
wspólników,

-

laczenia stanowisk u konkurujacych ze soba przedsiebiorców,

-

rozpoczecia wykonywania praw z akcji lub udzialów objetych lub nabytych bez
uprzedniego zgloszenia.

Trzy pierwsze i ostatnia z wymienionych sytuacji powoduja zmiane sytuacji
konkurencyjnej (w wiekszym lub mniejszym stopniu) w sposób trwaly. Pozostale moga ale
nie musza powodowac takiej zmiany, jednakze ze wzgledu na mozliwe implikacje rynkowe
poddane zostaly one kontroli Prezesa UOKiK.
W ustawie wprowadzone zostaly wylaczenia spod obowiazku uzyskiwania zgody
Prezesa UOKiK koncentracji bagatelnych, tj. takich, które nie powinny wywierac wiekszego
wplywu na konkurencje na rynku. Istnieja dwa rodzaje progów bagatelnosci. Pierwszy,
wartosciowy, dotyczy koncentracji, w których laczna wartosc obrotu uczestników nie
przekracza równowartosci 50 mln EURO (a), takze jezeli przedsiebiorca, nad którym ma
nastapic przejecie kontroli lub przedsiebiorca, którego akcje lub udzialy beda objete lub
nabyte lub przedsiebiorca, z którego akcji lub udzialów ma nastapic wykonywanie praw, nie
przekroczyl na terytorium RP w zadnym z dwóch lat poprzedzajacych zgloszenie 10 mln
EURO (b) i drugi, rynkowy dotyczy koncentracji przedsiebiorców, których laczny udzial w
rynku nie przekracza 20% (c).
Prezes UOKiK rozstrzyga w sprawach koncentracji przedsiebiorców w drodze
decyzji. W decyzjach tych moze on:
-

wydac zgode na dokonanie laczenia (jezeli w jego wyniku nie powstanie lub
nie umocni sie pozycja dominujaca na rynku),

-

wydac zgode warunkowa (po spelnieniu przez przedsiebiorców okreslonych
warunków np. zbycia calosci lub czesci majatku jednego lub kilku
przedsiebiorców, wyzbycia sie kontroli nad przedsiebiorca lub
przedsiebiorcami bezposrednio nieuczestniczacymi w koncentracji czy
udzielenia licencji praw wylacznych konkurentowi i inne) lub
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-

zakazac dokonania koncentracji (jezeli w jej wyniku powstanie lub umocni sie
pozycja dominujaca na rynku).

Decyzje, w których wyrazona jest zgoda na laczenie wygasaja, jezeli w terminie 3 lat od
dnia ich wydania koncentracja nie zostala dokonana. Zasada ta stanowi novum w
porównaniu z poprzednio obowiazujaca regulacja, w której zgoda Prezesa UOKiK na
laczenie nie jest obwarowana zadnymi terminami. Wprowadzenie jej podyktowane bylo
koniecznoscia dopuszczenia koncentracji w zblizonych warunkach rynkowych, a tym samym
uniemozliwienia jej, jezeli ze wzgledu na zmiane sytuacji rynkowej udzielenie zgody nie
byloby juz uzasadnione. Orzekajac w sprawach koncentracji, Prezes UOKiK bierze pod
uwage skutki tej koncentracji dla konkurencji - jest to podstawowe kryterium oceny. Inne
kryteria brane sa pod uwage o tyle, o ile maja wplyw na sytuacje konkurencyjna w
przyszlosci, po dojsciu koncentracji do skutku.
Ustawa przewiduje tez mozliwosc zastosowania srodków majacych na celu przywrócenie
stanu zgodnego z prawem i potrzebami rynku w przypadku naruszenia przez
przedsiebiorców przepisów tej ustawy. I tak Prezes UOKiK moze wydac decyzje o podziale
przedsiebiorców, którzy dokonali koncentracji bez uprzedniego zgloszenia, a laczenie
wplywa negatywnie na stan konkurencji na rynku. Decyzja o podziale przedsiebiorców nie
moze byc wydana po uplywie 5 lat od dokonania koncentracji. Jezeli decyzje w sprawach
koncentracji oparte sa na nierzetelnych informacjach przedlozonych przez przedsiebiorców
uczestniczacych w koncentracji, Prezes UOKiK moze je uchylic i ponownie rozpatrzyc
sprawe.
Prezes UOKiK moze w drodze decyzji nalozyc na przedsiebiorce kare pieniezna,
jezeli przedsiebiorcy nie wykonuja zgloszenia zamiaru koncentracji albo podali we wniosku
zgloszeniowym nieprawdziwe dane.
Szczególowe warunki jakim powinno odpowiadac zgloszenie zamiaru koncentracji, w
tym wykaz informacji i dokumentów, które ono powinno zawierac, uwzgledniajac specyfike
dzialalnosci prowadzonej przez rózne rodzaje przedsiebiorców, w szczególnosci przez
instytucje finansowe zostana okreslone przez Rade Ministrów.
W 2001 roku zostaly rozpatrzone 542 sprawy z zakresu koncentracji, zgloszone przez
zainteresowanych przedsiebiorców. Natomiast 50 spraw, które wplynely do Urzedu w koncu
2001 roku zostanie zalatwionych w 2002 roku. Zgloszone zamiary koncentracji dotyczyly
kilkunastu róznych sektorów gospodarki. Przedstawione uprzednio wylaczenia obowiazku
zgloszenia koncentracji przez zainteresowanych przedsiebiorców wprowadzone ustawa z
dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wplynely na zmniejszenie
liczby tego rodzaju spraw, które w 2001 r. wplynely do Urzedu w porównaniu z iloscia spraw
rozpatrzonych w latach ubieglych.

4.4. Orzecznictwo sadowe w sprawach antymonopolowych
Pracownicy Urzedu wystepowali, na podstawie pelnomocnictwa Prezesa Urzedu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Sadem Antymonopolowym (SA) w sprawach z
odwolan od decyzji antymonopolowych oraz przed Sadem Najwyzszym w sprawach kasacji
wniesionych przez nich w imieniu Prezesa UOKiK, jak i wniesionych przez inne strony.
W okresie sprawozdawczym Sad Antymonopolowy rozpoznal ogólem 134 sprawy
dotyczace odwolan od 117 decyzji Prezesa UOKiK i 17 zazalen na postanowienia Prezesa
UOKiK. Wsród ogólnej liczby rozstrzygniec Sadu Antymonopolowego 72 to wyroki. Sad
Antymonopolowy wydal równiez w 2001 r. 62 postanowienia.
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W wydanych 72 wyrokach Sad Antymonopolowy:
1) w 39 przypadkach oddalil odwolania, utrzymujac w mocy decyzje Prezesa UOKiK. W
sprawach tych Prezes UOKiK wydal wczesniej decyzje, w których stwierdzil stosowanie
praktyk ograniczajacych konkurencje przez przedsiebiorców lub, wbrew wnioskowi osoby
upowaznionej – takich praktyk nie stwierdzil. Sad Antymonopolowy, w wyniku odwolan stron,
podtrzymal rozstrzygniecia Prezesa UOKiK (uznal je za sluszne), oddalajac odwolania. W
szczególnosci, Prezes UOKiK wydal nastepujace decyzje:
-

dotyczaca odmowy uwzglednienia wniosku Stowarzyszenia Przedsiebiorców
Pogrzebowych i Osób Wspólpracujacych w L w przedmiocie stwierdzenia i
nakazania zaniechania stosowania praktyki monopolistycznej przez Miasto L i
Firme H.S., polegajacej na zawarciu porozumienia ograniczajacego dostep do
rynku uslug pogrzebowych lub eliminowaniu z tego rynku przedsiebiorców w
formie umów przyznajacych Firmie H.S. wylacznosc na akwizycje uslug
pogrzebowych we wszystkich zarzadzanych przez Miasto L Urzedach Stanu
Cywilnego w L. Sad Antymonopolowy podzielil stanowisko Prezesa UOKiK, a
ponadto uznal, ze przedstawiona sprawa nie ma charakteru publiczno –
prawnego,

-

stwierdzajaca stosowanie i nakazujaca zaniechanie przez Miejski Zaklad
Komunalny w S. praktyk monopolistycznych polegajacych na naduzywaniu
pozycji dominujacej na lokalnym rynku skladowania odpadów stalych poprzez
przeciwdzialanie uksztaltowaniu sie warunków niezbednych do powstania badz
rozwoju konkurencji oraz swiadczenie uslug skladowania odpadów w sposób
powodujacy
uprzywilejowanie
niektórych
przedsiebiorców.
Sad
Antymonopolowy podtrzymal stanowisko Prezesa UOKiK wyrazone w decyzji i
stwierdzil, ze pomimo iz wysypisko jest stare i stwarza zagrozenie sanitarne i
epidemiologiczne (na co powolywal sie odwolujacy), stan wysypiska nie
usprawiedliwial dzialan Miejskiego Zakladu Komunalnego,

-

nakazujaca zaniechanie stosowania praktyki monopolistycznej przez Zaklad
Energetyczny w P polegajacej na naduzywaniu pozycji dominujacej na rynku
dostaw energii elektrycznej wyrazajacej sie w narzucaniu uciazliwych warunków
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej i obciazenia w calosci kosztami
rozbudowy sieci i budowy przylacza. Sad Antymonopolowy uznal ustalenia
Prezesa UOKiK za bezsporne i oddalil odwolanie,

-

nakazujaca zaniechanie stosowania praktyki monopolistycznej przez Zarzad
Powiatu w S., polegajacej na naduzywaniu pozycji dominujacej poprzez
przeciwdzialanie uksztaltowaniu sie warunków niezbednych do powstania lub
rozwoju konkurencji na skutek ograniczenia mozliwosci korzystania z
przystanków polozonych przy drogach majacych status dróg publicznych. Sad
Antymonopolowy nie dopatrzyl sie wadliwej interpretacji przepisów ustawy
antymonopolowej przez Prezesa UOKiK (co zarzucala strona odwolujaca sie) i
odwolanie oddalil,

-

nakazujaca zaniechanie stosowania praktyki monopolistycznej przez
Spóldzielnie Mieszkaniowa w P. polegajacej na naduzywaniu pozycji
dominujacej na lokalnym rynku dostaw ciepla poprzez narzucanie odbiorcom
obowiazku ponoszenia obciazen z tytulu strat powstalych na przesyle energii
cieplnej. Sad Antymonopolowy w calosci podzielil ustalenia faktyczne i prawne
dokonane przez Prezesa UOKiK i oddalil odwolanie,
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-

dotyczaca odmowy uwzglednienia wniosku Stowarzyszenia Kupieckiego w K. w
przedmiocie stwierdzenia i nakazania zaniechania stosowania praktyk
monopolistycznych przez Miejskie Zaklady Komunalne w K., polegajacych na
naduzywaniu pozycji dominujacej w wyniku podzialu rynku wedlug kryterium
podmiotowego w nastepstwie zróznicowania wysokosci oplat za dzierzawiony
grunt na przygranicznym targowisku miejskim w zaleznosci od powierzchni
pawilonów i pobieraniu nadmiernie wygórowanego czynszu dz ierzawnego od
przedsiebiorców poddzierzawiajacych. Sad uznal, ze odwolanie nie zasluguje
na uwzglednienie, bowiem zarzuty w nim podniesione sa nietrafne i odwolanie
oddalil;

2) w 8 przypadkach uchylil calkowicie decyzje Prezesa UOKiK. Powody uchylenia przez Sad
decyzji Prezesa UOKiK byly zróznicowane, np.:
-

nieprecyzyjne i bledne okreslenie rynku relewantnego, zarówno w aspekcie
produktowym jak i geograficznym na uzytek okreslonego postepowania,

-

doreczanie korespondencji osobie nie umocowanej do jej odbioru (taka sytuacja
miala miejsce w wyniku polaczenia dwóch postepowan – w jednej sprawie
ustanowiony byl pelnomocnik, w drugiej zas takiego pelnomocnika nie
ustanowiono),

-

niepelne udowodnienie przez Prezesa UOKiK na czym polegalo nieuczciwe
ksztaltowanie cen przez odwolujacego sie (niewlasciwe ustosunkowanie sie do
wyjasnien powoda),

-

pominiecie przez Prezesa UOKiK okolicznosci, ze na podstawie przepisów
ustawy – Prawo energetyczne ekonomiczna oplacalnosc ma istotne znaczenie
dla okreslenia udzialu gminy w procesie gazyfikacji. Prezes UOKiK stwierdzil,
ze brak jest podstaw prawnych do partycypowania przez gmine w finansowaniu
budowy sieci podczas, gdy jest to uzasadnione jedynie w przypadku gdy
budowa jest ekonomicznie oplacalna,

3) w 17 przypadkach zmienil calkowicie decyzje Prezesa UOKiK, w tym: w 14 przypadkach
Sad Antymonopolowy zmienil decyzje w ten sposób, ze nie stwierdzil praktyki, w 1 umorzyl
postepowanie administracyjne, w 1 zmienil decyzje Prezesa UOKiK w ten sposób, ze
nakazal wszczecie postepowania administracyjnego oraz w 1 przypadku zmienil decyzje i
stwierdzil praktyke. Do decyzji tych nalezaly m.in.:
-

decyzja stwierdzajaca stosowanie praktyk monopolistycznych polegajacych na
naduzywaniu pozycji dominujacej na lokalnym rynku dystrybucji energii cieplnej.
Sad zmienil decyzje Prezesa UOKiK w ten sposób, ze nie stwierdzil stosowania
praktyki – Prezes UOKiK wydajac te decyzje opieral sie m.in. na opinii Ministra
Finansów w sprawie systemu rozliczen za dostawy ciepla. Sad nie podzielil tej
opinii,

-

decyzja odmawiajaca wszczecia postepowania przeciwko Spólce Weglowej.
Prezes UOKiK odmówil wszczecia postepowania stwierdzajac, ze
rozstrzygniecie w powyzszym zakresie juz zapadlo i nie mozna go ponownie
rozstrzygac (wczesniejsza decyzja Prezesa UOKiK). Prezes UOKiK orzekajac
w tej sprawie kierowal sie przepisami Kpa o wznowieniu postepowania. Sad
uznal, ze odwolanie jest zasadne, poniewaz sprawa nie zostala nigdy
merytorycznie rozstrzygnieta (poprzednia decyzja dotyczyla równiez odmowy
wszczecia postepowania) i nakazal wszczac postepowanie administracyjne,
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4) w 6 przypadkach zmienil czesciowo decyzje Prezesa UOKiK, w tym: w 4 przypadkach Sad
zmienil decyzje Prezesa UOKiK w ten sposób, ze w czesci nie stwierdzil praktyki, a w czesci
uchylil decyzje, w 1 przypadku Sad w czesci umorzyl postepowanie administracyjne a w
pozostalej czesci odwolanie oddalil, w 1 przypadku Sad w czesci nie stwierdzil praktyki, a w
pozostalej czesci odwolanie oddalil. Do spraw omawianych naleza m.in.:
-

decyzja Prezesa UOKiK, w której stwierdzono stosowanie praktyki
monopolistycznej przez PKP (ich Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w W.)
polegajacej na naduzywaniu pozycji dominujacej na rynku energii cieplnej w
nastepstwie ustalenia stawek oplat za te energie z naruszeniem przepisów
dotyczacych zasad ich ksztaltowania okreslonych prawem energetycznym. Sad
uznal, ze w tej sprawie brak jest podstaw do uznania ryczaltowego
ksztaltowania oplat za energie cieplna za praktyke monopolistyczna i zmienil
zaskarzona decyzje w ten sposób, ze nie stwierdzil stosowania praktyki.
Jednoczesnie Sad stwierdzil, ze odwolanie w czesci dotyczacej uznania za
warunek uciazliwy zadanie zaplaty ceny stanowiacej ekwiwalent swiadczenia
nie jest zasadne i oddalil je,

-

decyzja Prezesa UOKiK w sprawie stwierdzenia stosowania przez Telewizje
Kablowa „G” praktyki monopolistycznej polegajacej na osiagnieciu przez nia
nieuzasadnionych korzysci w wyniku narzucenia uciazliwego warunku
dotyczacego odmowy przyjecia przez abonentów oferty dostarczania pakietu
programów rozszerzonego o programy z platformy cyfrowej Wizja TV,
polegajacego (warunku) na obowiazku osobistego zlozenia przez abonenta
oswiadczenia o rezygnacji z tej oferty. Sad uznal, ze w decyzji nie udowodniono
istnienia nieuzasadnionych korzysci uzyskiwanych przez operatora („G”) oraz,
ze nie mozna przyjac, iz warunki oferty programowej byly dla abonentów
uciazliwe – Sad zmienil zatem decyzje Prezesa UOKiK nie stwierdzajac
stosowania praktyki. Jednoczesnie, Sad uchylil decyzje w czesci dotyczacej
kary pienieznej.

5) w 2 przypadkach odrzucil odwolanie (wyrokiem) zlozone po terminie albo nieoplacone.
Sad Antymonopolowy w 2001 r. wydal tez 62 postanowienia, w tym:
-- umorzyl postepowanie w 13 przypadkach (strona cofnela zazalenie albo odwolanie),
-- odrzucil odwolanie (nieoplacone u
l b zlozone po terminie), utrzymujac decyzje Prezesa
UOKiK w mocy w 33 przypadkach,
-- odrzucil zazalenie na postanowienie Prezesa UOKiK w 7 przypadkach (nieoplacone lub
zlozone po terminie),
-- zmienil calkowicie 2 postanowienia Prezesa UOKiK; w 1 przypadku S.A. zmienil
postanowienie Prezesa UOKiK, w ten sposób, ze umorzyl postepowanie o ograniczeniu
wgladu w material dowodowy, w 1 przypadku S.A. zmienil postanowienie Prezesa UOKiK, w
ten sposób, ze uchylil postanowienie. Do postanowien tych naleza:
-

postanowienie Prezesa UOKiK w sprawie zawieszenia postepowania, poniewaz
toczylo sie w tej sprawie inne postepowanie sadowe, dotyczace ograniczenia
wgladu w material dowodowy. Sad uznal, ze Prezes UOKiK nieslusznie zawiesil
postepowanie, gdyz toczace sie postepowanie o ograniczenie wgladu do akt
nie jest zagadnieniem wstepnym i pozostaje bez zwiazku z toczacym sie
postepowaniem antymonopolowym,
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-

postanowienie Prezesa UOKiK o ograniczeniu wgladu w material dowodowy.
Sad uznal, ze rozpatrywanie zazalenia na to postanowienie jest
bezprzedmiotowe, bowiem strony przed wydaniem postanowienia zapoznaly
sie z aktami sprawy.

-- oddalil zazalenie na postanowienie Prezesa UOKiK w 7 przypadkach. Byly to
rozstrzygniecia merytoryczne, w szczególnosci w sprawach dotyczacych postanowien
Prezesa UOKiK o ograniczeniu wgladu do akt sprawy. Naleza do nich m.in.:
- postanowienie Prezesa UOKiK o ograniczeniu prawa do wgladu w material
dowodowy. Strona, która wniosla zazalenie stwierdzila, ze niemoznosc zapoznania
sie z utajnionymi dokumentami nie pozwala jej na ustosunkowanie sie do zarzutów
zawartych we wniosku o wszczecie postepowania. Utajnione dokumentu dotyczyly
ofert wspólpracy w zakresie akceptacji kart platniczych adresowane do konkretnych
przedsiebiorców. Sad uznal, ze tajemnica przedsiebiorstwa powinna byc
interpretowana szeroko i w przedmiotowej sprawie (stwierdzajac, ze dokumenty
zawieraja informacje o charakterze handlowo – organizacyjnym) oddalil zazalenie.
Sad orzekl kilkakrotnie w podobnych sprawach (zazaleniach na postanowienia
Prezesa UOKiK), bowiem zwiazane byly one z jednym postepowaniem
antymonopolowym w sprawie porozumienia ograniczajacego konkurencje na rynku
kart platniczych ogólnego przeznaczenia.
W 2001 r. Sad Najwyzszy wydal w sprawach antymonopolowych 13 wyroków, w tym:
-- w 2 przypadkach zmienil zaskarzony wyrok Sadu Antymonopolowego (w jednym
przypadku Sad Najwyzszy oddalil odwolanie od decyzji Prezesa UOKiK, podczas gdy Sad
Antymonopolowy zmienil decyzje Prezesa UOKiK, w drugim przypadku Sad Najwyzszy
zmienil decyzje Prezesa UOKiK, podczas gdy Sad Antymonopolowy oddalil odwolanie od
decyzji Prezesa UOKiK), a mianowicie:
-

Sad Antymonopolowy zmienil decyzje Prezesa UOKiK w ten sposób, ze
umorzyl postepowanie administracyjne (sprawa dotyczyla nie zgloszenia
zamiaru koncentracji, podczas gdy zdaniem Prezesa UOKiK taki obowiazek w
swietle przepisów poprzednio obowiazujacej ustawy antymonopolowej istnial).
Sad Antymonopolowy zgodzil sie wprawdzie z twierdzeniem Prezesa UOKiK,
ze przedsiebiorcy byli zobowiazani do zgloszenia zamiaru laczenia, jednak
uznal, ze kara nalozona przez Prezesa UOKiK byla niesluszna, poniewaz
laczenie nie wywarlo negatywnych skutków dla konkurencji. Zdaniem Sadu
Najwyzszego nalozenie kary pienieznej przez Prezesa UOKiK nie jest
uzaleznione od oceny skutków laczenia na konkurencje. W konsekwencji Sad
Najwyzszy zmienil wyrok Sadu w ten sposób, ze odwolanie oddalil,

-

Prezes UOKiK wydal decyzje, w której uznal ze Okregowa Rada Adwokacka w
W. stosuje praktyke monopolistyczna, na skutek której adwokat B.T. nie moze
uzyskac zgody na prowadzenie praktyki w miescie W. Sad Antymonopolowy
podtrzymal decyzje Prezesa UOKiK oddalajac odwolanie Okregowej Rady
Adwokackiej. Sad Najwyzszy, w wyniku kasacji Okregowej Rady Adwokackiej,
zmienil wyrok Sadu i uznal, ze w przedmiotowej sprawie nie zostal naruszony
interes publiczno – prawny, gdyz sprawa B.T. miala charakter indywidualny i nie
miala wplywu na warunki funkcjonowania rynku gospodarczego;

-- w 3 przypadkach Sad Najwyzszy oddalil kasacje (w jednym przypadku kasacja byla
zlozona przez Prezesa UOKiK, a w 2 pozostalych przez strony przeciwne (przedsiebiorców),
a mianowicie:
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-

Sprawa Spóldzielni Mieszkaniowej „J” w O. przeciwko Miejskiemu
Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w O. Prezes Urzedu stwierdzil
stosowanie przez Przedsiebiorstwo praktyki monopolistycznej polegajacej na
naduzywaniu pozycji dominujacej na rynku dostaw energii cieplnej poprzez
odmowe finansowania urzadzen cieplowniczych kosztem Spóldzielni i wydal
decyzje nakazujaca jej zaniechanie. Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w O. odwolalo sie od decyzji do Sadu Antymonopolowego,
który uznal zasadnosc decyzji i odwolanie oddalil. Od wyroku Sadu
Antymonopolowego zostala wniesiona przez Przedsiebiorstwo kasacja, w której
powód wskazal m.in. na uchybienia proceduralne polegajace na braku podania
w uzasadnieniu decyzji przepisu, który byl podstawa jej wydania oraz
niemoznosc dochodzenia ochrony swych praw, poniewaz w samej decyzji nie
wskazano podstawy prawnej. Sad Najwyzszy stwierdzil, ze podniesiony w
kasacji zarzut pozbawienia strony moznosci ochrony swoich praw jest
niesluszny, natomiast pozostale zarzuty zawarte w kasacji odnosza sie do
postepowania przed Prezesem UOKiK, a nie przed Sadem Antymonopolowym.
W zwiazku z tym Sad oddalil kasacje,

-

Sprawa Kopalni piasku „M” w S. przeciwko Kopalni „S” w J. Prezes UOKiK nie
stwierdzil stosowania praktyk monopolistycznych, polegajacych m.in. na
udostepnianiu odcinka torów bedacego czescia sieci piaskowej,
przejawiajacych sie w narzucaniu uciazliwego warunku umowy polegajacego na
wprowadzeniu oplaty dwuczlonowej za osiokilometr na okreslonym odcinku tej
sieci, którego nie dalo sie ominac. Od wydanej w tej sprawie decyzji odwolala
sie Kopalnia piasku „M” w S. Sad Antymonopolowy uznal zasadnosc decyzji i
odwolanie oddalil. Od wyroku wniesiono kasacje. Sad Najwyzszy kasacje
oddalil stwierdzajac, ze podstawa zlozenia kasacji nie zostala trafnie
uzasadniona,

-

Sprawa koncentracji Spólki „B” w W. i Spólki „I” w P. Prezes UOKiK nalozyl
na Spólke „B” w W. kare pieniezna za niezgloszenie zamiaru koncentracji.
Spólka „B” wniosla odwolanie od decyzji do Sadu Antymonopolowego. Sad
zmienil decyzje i umorzyl postepowanie stwierdzajac, ze laczenie
przedsiebiorców nie spowodowalo niekorzystnych zjawisk w sferze konkurencji.
Prezes UOKiK wniósl od wyroku kasacje. Sad Najwyzszy oddalil kasacje
uznajac, ze decyzja Prezesa UOKiK zostala wydana z naruszeniem terminu
okreslonego w ustawie;

-- w 6 przypadkach odrzucil kasacje (jedna kasacja byla zlozona przez Prezesa UOKiK,
pozostale cztery przez strone przeciwna - przedsiebiorców, poniewaz w kasacjach, zdaniem
Sadu Najwyzszego nie przedstawiono okolicznosci uzasadniajacych rozpoznanie kasacji;
- w 2 przypadkach Sad Najwyzszy uchylil w czesci zaskarzony wyrok Sadu
Antymonopolowego, i tak:
-

w jednej ze spraw Prezes UOKiK wydal decyzje nie stwierdzajaca praktyki
stosowanej przez Zaklad w D. polegajacej na naduzywaniu pozycji dominujacej
poprzez m.in. sprzedaz towarów w sposób powodujacy uprzywilejowanie
niektórych podmiotów w nastepstwie nie udzielenia powodowi prowizji w
wysokosci 4% od wartosci dostaw realizowanych do sieci serwisowej „D”. W
wyniku odwolania Sad Antymonopolowy stwierdzil praktyke w tym zakresie, zas
w pozostalej czesci odwolanie oddalil. Kasacje od wyroku zlozyl Zaklad w D.
oraz powód. Kasacje powoda Sad Najwyzszy uznal za nieuzasadniona wobec
oczywiscie wadliwego uzasadnienia jej podstaw i oddalil ja. Natomiast kasacje
Zakladu w D. Sad Najwyzszy uznal za zasadna stwierdzajac, ze Sad
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Antymonopolowy wyrokowal co do przedmiotu nie objetego zadaniem i w tej
czesci uchylil zaskarzony wyrok,
-

w drugiej sprawie, Prezes UOKiK wydal decyzje stwierdzajaca stosowanie
praktyki monopolistycznej przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w R.
polegajacej na naduzywaniu pozycji dominujacej na rynku dostarczania energii
cieplnej, poprzez odmowe finansowania urzadzen wezla cieplnego
wybudowanego kosztem Spóldzielni Mieszkaniowej „P”. Prezes UOKiK oparl
swoje rozstrzygniecie na ustaleniu, ze Spóldzielnia przekazala nieodplatnie
wezel cieplny Zakladowi, który odmówil rozliczenia kosztów tego urzadzenia.
Odwolanie Zakladu Gospodarki Komunalnej w R. zostalo oddalone wyrokiem
Sadu Antymonopolowego. Sad Najwyzszy stwierdzil, ze ustalenie, na którym
oparl swoje rozstrzygniecie Prezes UOKiK (i Sad Antymonopolowy) nie
wskazuje jednoznacznie, ze mamy do czynienia z praktykami
monopolistycznymi, o których mowa w art. 5 poprzednio obowiazujacej ustawy
antymonopolowej.

Ponadto, Sad Najwyzszy wydal 8 postanowien, w których przyjal lub odmówil przyjecia
kasacji do rozpoznania, i tak:
- w 6 przypadkach SN odmówil przyjecia kasacji do rozpoznania (tzw. przedsad) (w trzech
przypadkach kasacje zostaly zlozone przez strone przeciwna - przedsiebiorców, w dwóch –
przez Prezesa UOKiK, w jednym przez zainteresowanego przedsiebiorce),
- w 2 przypadkach SN przyjal kasacje do rozpoznania (jedna kasacja zostala zlozona przez
Prezesa UOKiK, druga przez strone przeciwna).

4.5. Kary pieniezne
Kara pieniezna w wysokosci stanowiacej równowartosc od 1000 do 50000 euro moze
byc nalozona przez Prezesa UOKiK na przedsiebiorce, jezeli przedsiebiorca chocby
nieumyslnie naruszal obowiazek zgloszenia Urzedowi zamiaru koncentracji. W tej samej
wysokosci, jednak nie wiekszej niz 10% przychodu osiagnietego w roku rozliczeniowym
poprzedzajacym rok nalozenia kary, moze byc nalozona kara na przedsiebiorce jezeli
naruszyl ustalone w ustawie zakazy dotyczace zawierania porozumien naruszajacych
konkurencje lub wykorzystuje pozycje dominujaca. Kara w wysokosci stanowiacej
równowartosc od 200 do 5000 euro moze byc nalozona na przedsiebiorce, jesli chociazby
nieumyslnie nie udzielil informacji zadanych przez Prezesa UOKiK lub udzielil informacji
nieprawdziwych i wprowadzajacych w blad.
Prezes UOKiK moze nalozyc na przedsiebiorców, w drodze decyzji, kare pieniezna w
wysokosci stanowiacej równowartosc od 10 do 1000 euro za kazdy dzien zwloki w
wykonaniu prawomocnych decyzji lub wyroków sadu antymonopolowego.
Zestawienie kar pienieznych nalozonych na przedsiebiorców przez Prezesa UOKiK w
2001 r. zawiera Tabela nr 3.
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Tabela nr 3

Centrala i
Delegatury

Ogólem

Liczba
decyzji

73

Kwota kar
w zl

55812126

Niedopelnienie
Praktyki
Nieudzielenie
obowiazku
wykorzystania
zgloszenia
informacji na
pozycji
zadanie UOKiK
zamiaru
dominujacej
koncentracji
art. 45
art. 8
art. 12
27
32
8

Niewykonanie
decyzji
art. 102
6

5. Realizacja przepisów ustawy o dopuszczalnosci i nadzorowaniu pomocy publicznej
dla przedsiebiorców
Warunki dopuszczalnosci pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania i nadzorowania
okresla ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnosci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsiebiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704 ze zm.). Ogólne warunki
dopuszczalnosci zostaly ujete w rozdziale 2 ustawy, natomiast w nastepnych rozdzialach
szczególowo wskazano warunki udzielania pomocy regionalnej, horyzontalnej i sektorowej.
Zakres stosowania ustawy jest uzalezniony od tego, czy wartosc planowanej pomocy lacznie
z pomoca, jaka otrzymal przedsiebiorca w ciagu trzech lat poprzedzajacych dzien tego
udzielenia, przekroczy 100 tys. EURO. Zgodnie z art. 2 ust. 2 tejze ustawy o pomocy
publicznej, do udzielania pomocy, której wartosc, lacznie z pomoca udzielona w ciagu
kolejnych trzech lat poprzedzajacych dzien tego udzielenia, nie przekroczyla 100 tys. EURO,
stosuje sie tylko przepisy ogólne ustawy o pomocy publicznej (art. 1-4), przepisy okreslajace
obowiazki sprawozdawcze organów udzielajacych pomocy, przedsiebiorców ubiegajacych
sie o pomoc oraz beneficjentów pomocy (art. 35, 36, 37 ust. 1, 4), jak równiez przepisy
dotyczace ochrony tajemnicy sluzbowej (art. 38).
Jednym z najwazniejszych zadan Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów wynikajacych z ww. ustawy jest nadzorowanie pomocy udzielanej
przedsiebiorcom, które obejmuje:
1) kontrole zgodnosci udzielanej pomocy z ustawa o pomocy publicznej i ratyfikowanymi
umowami miedzynarodowymi regulujacymi udzielanie pomocy, których strona jest
Rzeczpospolita Polska,
2) podejmowanie dzialan pokontrolnych zgodnie z art. 31-33 ustawy o pomocy publicznej.
Kontrola, o której mowa w punkcie 1, jest kontrola ex ante i dotyczy projektów aktów
normatywnych bedacych podstawa udzielania pomocy, tj. projektów ustaw, rozporzadzen i
uchwal (art. 24 ustawy) oraz decyzji i umów, jezeli wartosc pomocy, o która wnioskuje
przedsiebiorca wraz z pomoca, która otrzymal w ciagu trzech lat poprzedzajacych dzien
wystapienia z tym wnioskiem, przekracza 1 mln EURO (art. 25 ustawy).
W zakresie dzialan pokontrolnych organ nadzorujacy moze, jezeli uzna ustawe
bedaca podstawa udzielania pomocy za niezgodna z konstytucja lub ratyfikowanymi
umowami miedzynarodowymi z zakresu udzielania pomocy, wystapic do Prezesa Rady
Ministrów z wnioskiem o wystapienie do Trybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie jej
zgodnosci pod warunkiem okreslonym w art. 31 ust. 1 ustawy. Jezeli Trybunal Konstytucyjny
stwierdzil niezgodnosc aktu normatywnego bedacego podstawa decyzji, na mocy której
udzielono pomocy, z konstytucja lub ratyfikowanymi umowami miedzynarodowymi z zakresu
udzielania pomocy - organ udzielajacy pomocy ma obowiazek stwierdzic niewaznosc tej
decyzji. Jesli ww. organ tego nie uczyni, organ nadzorujacy wystepuje do NSA ze skarga na
bezczynnosc organu udzielajacego pomocy (art. 31 ust. 3).
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Ponadto organ nadzorujacy, na podstawie art. 32 ustawy, po stwierdzeniu, ze decyzja
badz umowa sa sprzeczne z ustawa o pomocy publicznej lub umowami miedzynarodowymi
regulujacymi udzielanie pomocy, których strona jest Polska, wystepuje:
- do organu udzielajacego pomocy o stwierdzenie niewaznosci decyzji,
- do sadu wlasciwego ze wzgledu na siedzibe organu udzielajacego pomocy o stwierdzenie
niewaznosci umowy.
Art. 33 ust. 2 ustawy uprawnia organ nadzorujacy, po stwierdzeniu, ze pomoc jest
wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem, do wystapienia do organu udzielajacego
pomocy z zadaniem wydania decyzji nakazujacej zwrot tej pomocy w calosci lub w czesci.
Dotychczas Prezes UOKiK nie skorzystal z uprawnien przyslugujacych mu na podstawie ww.
przepisów.
Do zadan organu nadzorujacego nalezy równiez monitorowanie pomocy oraz ocena
jej skutecznosci i efektywnosci. Dzialania te sa mozliwe dzieki obowiazkowi
sprawozdawczosci nalozonemu na organy udzielajace pomocy przez art. 35 ustawy oraz
obowiazkom sprawozdawczym i informacyjnym nalozonym na beneficjentów pomocy (art. 37
ustawy). Na podstawie tych danych opracowywany jest roczny raport o pomocy publicznej,
który Rada Ministrów przedklada nastepnie Sejmowi.
W dotychczasowej praktyce Urzedu dzialania zwiazane z wykonywaniem przepisów ustawy
dotyczyly przede wszystkim:
-

projektów umów o udzielenie pomocy dla zakladów pracy chronionej (glównie ze
srodków Panstwowego Funduszu Osób Niepelnosprawnych),

-

projektów umów o udzielenie pomocy z innych funduszy celowych (np. Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Pracy),

-

projektów uchwal rad gmin, które wprowadzaja ulgi i zwolnienia od podatków lokalnych,

-

projektów umów zawieranych przez Komitet Badan Naukowych,

-

projektów decyzji i umów dotyczace restrukturyzacji górnictwa.

W 2001 roku udzielono 926 odpowiedzi na pisma kierowane do Urzedu a zawierajace
pytania dotyczace ustawy o monitorowaniu pomocy publicznej i prosby o interpretacje jej
zapisów.
Dotychczasowe doswiadczenia zwiazane z realizacja ustawy o warunkach
dopuszczalnosci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiebiorców uzyskane zarówno
przez Urzad, jak i zainteresowane Resorty, a takze koniecznosc dostosowania tej ustawy do
nowych dyrektyw Komisji Europejskiej, zmuszaja do podjecia dzialan zmierzajacych do jej
nowelizacji. Pozwola one równoczesnie na wyjasnienie watpliwosci powstajacych z
praktyczna jej realizacja. Dotycza one:
-

zakresu definicyjnego pojecia „przedsiebiorca” (dotyczyl on m.in. rolników, zakladów
opieki zdrowotnej , spóldzielni mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszen),

-

zaliczenia pewnych preferencji podatkowych do pomocy publicznej, zgodnie z definicja z
art. 4 pkt 1 ustawy o pomocy publicznej,

-

warunków dopuszczalnosci udzielania pomocy publicznej dla przedsiebiorców w
specjalnych strefach ekonomicznych,
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-

warunków dopuszczalnosci udzielania pomocy publicznej zakladom pracy chronionej.

6. Realizacja przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Celem ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
1993 r. Nr 47, poz. 211 z pózn. zm.) jest zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
w dzialalnosci gospodarczej w interesie publicznym oraz przedsiebiorców i klientów, a
zwlaszcza konsumentów. Rózny jest jednak zakres i sposób ochrony powyzszych interesów.
W pelnym zakresie ustawa chroni jedynie interesy przedsiebiorców zarówno tych, którzy
sa konkurentami przedsiebiorcy stosujacego praktyki nieuczciwej konkurencji, jak i tych,
którzy wystepuja jako jego klienci. Natomiast Prezes UOKiK oraz organizacje, których
statutowym celem jest ochrona interesów konsumentów oraz powiatowi (miejscy) rzecznicy
konsumentów maja ograniczony zakres (art. 19) wystepowania przeciwko przedsiebiorcom
stosujacym nieuczciwe praktyki – czyny nieuczciwej konkurencji. Dotyczy to niektórych
czynów nieuczciwej konkurencji, tj. czynów okreslonych w art. 5-7 – oznaczenie
przedsiebiorstwa; w art. 11 – naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa; w art. 14 – oczernianie
lub nieuczciwe zachwalanie w celu przysporzenia korzysci lub wyrzadzenia szkody; w art.
15a – przekupstwo; a w przypadku organizacji konsumenckich ponadto w odniesieniu do
czynów okreslonych w art. 12 – naklanianie do rozwiazania lub niewykonania umowy.
Konsumenci samodzielnie nie moga wnosic powództw o zaniechanie dzialan noszacych
znamiona czynu nieuczciwej konkurencji na podstawie u.z.n.k. Uprawnienie takie przysluguje
Prezesowi Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacjom, których celem
statutowym jest ochrona interesów konsumentów oraz powiatowym (miejskim) rzecznikom
konsumentów.
Ustawa okresla delikty, tj. czyny przez nia zakazane oraz srodki do zwalczania tych
deliktów. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji Prezesa UOKiK nie posiada
pelnego katalogu roszczen zawartych w art. 18 ust 1 u.z.n.k. – wylaczone sa roszczenia o
odszkodowanie i o wydanie bezpodstawnych korzysci. Moze natomiast zadac:
−

zaniechania niedozwolonych dzialan,

−

usuniecia skutków niedozwolonych dzialan,

−

zlozenia jednokrotnego lub wielokrotnego oswiadczenia odpowiedniej tresci i w
odpowiedniej formie,

−

zasadzenia odpowiedniej sumy pienieznej na okreslony cel spoleczny zwiazany ze
wspieraniem kultury polskiej lub ochrona dziedzictwa narodowego – jezeli czyn
nieuczciwej konkurencji byl zawiniony.

Przewidziana przez u.z.n.k. odpowiedzialnosc karna pozbawiona jest wiekszego
znaczenia. Czyny nieuczciwej konkurencji, które zwiazane sa z reklama wprowadzajaca w
blad wywolujace konfuzje oznaczanie towarów oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych
informacji o przedsiebiorstwie zostaly potraktowane tylko jako wykroczenia (art. 25 i 26
u.z.n.k.). Ich sciganie nastepuje z inicjatywy pokrzywdzonych, a jedynie w przypadku czynu
polegajacego na wprowadzajacym w blad oznaczeniu towarów takze z inicjatywy organizacji
przedsiebiorców i konsumentów (art. 27 u.z.n.k.). Ponadto w praktyce w odniesieniu do
wprowadzajacego w blad oznaczania towarów rzadko kiedy mozna bedzie uruchomic srodki
karne. Warunkiem odpowiedzialnosci karnej jest bowiem w tym wypadku wyrzadzenie
istotnej szkody klientowi (art. 25 u.z.n.k.).
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W wiekszosci przypadków, w których Prezes UOKiK zwracal sie do przedsiebiorstw
przed wystapieniem na droge sadowa o zaniechanie dzialan noszacych znamiona czynów
nieuczciwej konkurencji, czyny te zostaly zaniechane. W 2001 roku tylko w dwóch sprawach
Prezes UOKiK skierowal pozew do sadu na podstawie u.z.n.k..
Nieuczciwe praktyki, okreslane mianem czynów nieuczciwej konkurencji, które Prezes
UOKiK moze zwalczac, sa okreslone dosc szeroko. Ustawa zawiera klauzule generalna (art.
3 ust. 1 u.z.n.k.), stanowiaca, iz czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z
prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy
lub klienta.
Ponadto, przepisy okreslaja szczególowo, jakie zachowanie moze stanowic czyn
nieuczciwej konkurencji, tj.:
−

wprowadzajace w blad oznaczenie przedsiebiorstwa (art. 5 – 7 u.z.n.k.),

−

falszywe lub oszukancze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo
uslug (art. 8-9 u.z.n.k.),

−

wprowadzajace w blad oznaczenie towarów lub uslug (art. 10 u.z.n.k.),

−

naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa (art. 11 u.z.n.k.),

−

naklanianie do rozwiazania lub niewykonania umowy (art. 12 u.z.n.k.),

−

nasladownictwo produktów (art. 13 u.z.n.k.),

−

pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie (art. 14 u.z.n.k.),

−

utrudnianie dostepu do rynku (art. 15 u.z.n.k.),

−

przekupstwo osoby pelniacej funkcje publiczna (art. 15a u.z.n.k.),

−

a takze nieuczciwa lub zakazana reklama (art. 16 u.z.n.k.).

Katalog okreslonych w ustawie czynów nie ma charakteru wyczerpujacego. Sa to
najczesciej spotykane w praktyce czyny naruszajace prawo i reguly uczciwosci w
prowadzonej przez przedsiebiorców dzialalnosci gospodarczej. O tym, ze okreslone w
ustawie czyny nieuczciwej konkurencji stanowia jedynie przyklady zachowan niezgodnych z
uczciwa konkurencja, swiadczy art. 3 ust. 2 u.z.n.k. Stosunek klauzuli generalnej do
okreslonych w u.z.n.k. szczególnych stanów faktycznych nie jest jednak calkowicie jasny.
Nie ulega watpliwosci, ze klauzula generalna moze byc stosowana uzupelniajaco zawsze
wtedy, gdy okreslony stan faktyczny, spelniajacy przeslanki okreslone w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.,
nie zostal zdefiniowany jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozdziale 2 u.z.n.k – czyny
nieuczciwej konkurencji.
Klauzula generalna pelni funkcje uzupelniajaca wobec szczególnych stanów faktycznych
zdefiniowanych w u.z.n.k. Jesli stan faktyczny sprawy nie w pelni spelnia przeslanki
zastosowania przepisu dotyczacego okreslonego w ustawie czynu nieuczciwej konkurencji,
mozna odwolac sie do klauzuli generalnej w celu wypelnienia luki w przepisie szczególowym.
Pismiennictwo przypisuje klauzuli generalnej takze funkcje korygujaca. Uznaje sie
mianowicie, ze na podstawie klauzuli generalnej mozna wylaczyc zastosowanie u.z.n.k. do
okreslonych w niej szczególnych stanów faktycznych w tych wszystkich przypadkach, w
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których hipotezy szczególowych deliktów zarysowane zostaly zbyt szeroko i nie byloby
uzasadnione traktowanie ich jako czynów nieuczciwej konkurencji.
Szczególnym zródlem informacji dla konsumentów jest reklama. Dozwolona reklama jest
informacja prawdziwa i uzyteczna, zas reklama nieuczciwa (sprzeczna z dobrymi
obyczajami) jest niedozwolona praktyka handlowa.
Ochrona przed nieuczciwa reklama dotyczy zarówno konsumentów (ochrona przed
podjeciem decyzji opartych na falszywych przeslankach), jak i dotyczy konkurentów
podmiotu reklamujacego (ochrona przed nieuczciwa konkurencja).
W praktyce UOKiK uwaza za reklame kazda wypowiedz zmierzajaca do stymulowania
zbytu lub innego korzystania z towarów i uslug. Stanowisko takie prezentuja takze autorzy
komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Reklama bedzie, wiec zarówno
wypowiedz w mediach, np. Internecie, jak i plakat na budynku czy pojezdzie, napis na
ubraniu i meblu oraz informacja na ulotce i w liscie. Warunkiem uznania za reklame jest
promowanie przez wypowiedz towaru badz uslugi, w celu zachecenia potencjalnych
konsumentów do nabycia lub innego skorzystania z reklamowanego produktu. Przyjeto
uwazac, ze kazda informacja o towarze czy usludze pociaga za soba skutek reklamowy, a w
razie watpliwosci trzeba przesadzic czy w danym przypadku reklamodawca mial zamiar tylko
poinformowac konsumentów czy równiez naklonic ich do kupna swego towaru.
Katalog reklam, które moga byc zakazane zawarty jest w art. 16 ust.1 u.z.n.k.. Na mocy
tego artykulu czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególnosci:
−

reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiajaca
godnosci czlowieka,

−

reklama wprowadzajaca klienta w blad i mogaca przez to wplynac na jego decyzje
co do nabycia towaru lub uslugi,

−

reklama odwolujaca sie do uczuc klientów przez wywolywanie leku, wykorzystywanie
przesadów lub latwowiernosci dzieci,

−

wypowiedz, która, zachecajac do nabywania towarów lub uslug, sprawia wrazenie
neutralnej informacji,

−

reklama, która stanowi istotna ingerencje w sfere prywatnosci, w szczególnosci
przez uciazliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesylanie na
koszt klienta nie zamówionych towarów lub naduzywanie technicznych srodków
przekazu informacji.

Przykladem reklamy sprzecznej z prawem jest reklama alkoholu i napojów
alkoholowych, gier losowych i zakladów wzajemnych – taka reklama jest bezwzglednie
zakazana. Za sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami moze zostac uznana reklama
naruszajaca ludzka godnosc, dyskryminujaca rase, plec lub narodowosc, raniaca
przekonania polityczne lub religijne, zagrazajaca rozwojowi psychicznemu niepelnoletnich
oraz reklama sprzyjajaca zachowaniom zagrazajacym srodowisku, zdrowiu i
bezpieczenstwu.
Przykladem reklamy uchybiajacej dobrym obyczajom jest wykorzystywanie wizerunku
autorytetów, np. lekarzy do reklamy kosmetyków, lekarstw.
Innym rodzajem nieuczciwej reklamy jest reklama wprowadzajaca w blad, czyli
wypowiedz, która poprzez wprowadzenie konsumenta w blad, co do istotnych cech transakcji
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(np. pochodzenia towaru, jakosci, sposobu wykonania, przydatnosci) i rozpowszechnianie
nieprawdziwych wiadomosci o przedsiebiorstwie moze wplynac na podjecie decyzji o
zakupie prezentowanego towaru lub uslugi. W blad moze wprowadzic nieprawdziwe
oznaczenie reklamowanego towaru albo zatajenie ryzyka wiazacego sie z uzywaniem
rzeczy.
W praktyce UOKiK czesto spotyka sie przypadki uzywania nieprawdziwych oznaczen
np. znaku bezpieczenstwa, przez przedsiebiorców, którzy nie uzyskali wymaganego
certyfikatu uprawniajacego do oznaczania tym znakiem. Przedsiebiorcy znakujacy
nieprzetestowane wyroby jednoczesnie zatajaja ryzyko, jakie wiaze sie z uzywaniem
produktów, potencjalnie niebezpiecznych dla konsumentów. W 2001 roku Urzad
kwestionowal oznakowanie opakowan jednostkowych miksów masla z dodatkiem oleju, które
w swojej szacie graficznej do zludzenia podobne byly do masla „extra”.
Reklama nierzeczowa – odwolujaca sie do uczuc klientów jest kolejnym przykladem
nieuczciwej reklamy. Reklama nie powinna odwolywac sie do uczuc konsumentów przez
wywolywanie leku, wykorzystanie przesadów ani latwowiernosci dzieci, poniewaz mozna w
ten sposób wywrzec presje psychiczna na konsumenta, która ograniczy jego swobode
podejmowania decyzji.
Charakterystycznym rodzajem nieuczciwej reklamy jest reklama noszaca pozory
informacji obiektywnej i neutralnej, okreslana jako kryptoreklama lub "reklama ukryta".
Reklama ta jest odbierana przez przecietnego konsumenta nie jako reklama, lecz jako
prezentacja czy informacja o cechach danego dobra. Decyduje tutaj wzglad, iz reklama taka
niewatpliwie wprowadza odbiorce w blad, co do intencji reklamujacego, wykorzystujac nizszy
stopien krytycyzmu stosowany z reguly przez odbiorców wobec przekazów stricte
informacyjnych niz ma to miejsce w przypadku przekazu niebudzacego watpliwosci, co do
swojego reklamowego charakteru.
Nieuczciwa reklama jest reklama uciazliwa, polegajaca na ingerencji w sfere
prywatnosci i powodujaca dodatkowe obciazenie dla konsumenta, np. nagabywanie w
miejscach publicznych, nachodzenie w domu, biurze, przesylanie listów i ulotek na koszt
klienta.
Naklanianie konsumentów do dokonywania zakupów w niektórych firmach sprzedazy
wysylkowej nosi znamiona reklamy uciazliwej. Dzialanie to polega na zasypywaniu
konsumentów ulotkami z informacjami, ze konsument jest zwyciezca konkursu, i dostanie
wartosciowa nagrode, jesli tylko zamówi jakikolwiek produkt za okreslona cene. Nastepne
ulotki podkreslaja, ze konsument ma pewnosc wygrania kolejnego konkursu i po zlozeniu
zamówienia natychmiast dostanie telewizor, kuchenke mikrofalowa, kamere video lub
nagrode pieniezna.
Nowy przepis (art. 16 ust 3 u.z.n.k.) uznaje reklame porównawcza - czyli
umozliwiajaca bezposrednio lub posrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub uslug
oferowanych przez konkurenta. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi
obyczajami, jezeli lacznie spelnia nastepujace przeslanki:
−

nie jest reklama wprowadzajaca w blad,

−

w sposób rzetelny i dajacy sie zweryfikowac na podstawie obiektywnych kryteriów
porównuje towary lub uslugi zaspokajajace te same potrzeby lub przeznaczone do
tego samego celu,
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−

w sposób obiektywny porównuje jedna lub kilka istotnych, charakterystycznych,
sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i uslug, do których moze nalezec takze
cena,

−

nie powoduje na rynku pomylek w rozróznieniu miedzy reklamujacym a jego
konkurentem, ani miedzy ich towarami albo uslugami, znakami towarowymi,
oznaczeniami przedsiebiorstwa lub innymi oznaczeniami odrózniajacymi,

−

nie dyskredytuje towarów, uslug, dzialalnosci, znaków towarowych, oznaczen
przedsiebiorstwa lub innych oznaczen odrózniajacych, a takze okolicznosci
dotyczacych konkurenta,

−

w odniesieniu do towarów z geograficznym oznaczeniem regionalnym odnosi sie
zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem,

−

nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia
przedsiebiorstwa lub innego oznaczenia odrózniajacego konkurenta ani tez
geograficznego oznaczenia regionalnego produktów konkurencyjnych,

−

nie przedstawia towaru lub uslugi jako imitacji czy nasladownictwa towaru lub uslugi
opatrzonych chronionym znakiem towarowym albo innym oznaczeniem
odrózniajacym.

Zgodnie z procedura przewidziana w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jesli jedynym przewidywalnym skutkiem reklamy jest zagrozenie interesu samego
przedsiebiorcy i zaden konsument prawdopodobnie na tym nie ucierpi, to UOKiK nie
podejmuje postepowania. Prawo dochodzenia roszczen z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji przynalezne jest samemu przedsiebiorcy, którego interes zostal zagrozony badz
naruszony.
Przyjmujac, ze reklama jest m.in. wypowiedz w srodkach masowego przekazu, na
towarze, plakacie, ulotce itd., która odnosi sie do towarów i uslug i której bezposrednim lub
posrednim celem jest naklonienie potencjalnych odbiorców do nabywania towarów i uslug
lub innego z nich korzystania, nalezy uznac, ze reklamy wprowadzajacej w blad z reguly
dotycza poza art. 16 ust. 1 pkt 2 takze te przepisy u.z.n.k., które zakazuja wprowadzajacego
w blad oznaczania badz towarów (art. 8, 9 i 10 u.z.n.k.), badz tez przedsiebiorstw (art. 5
u.z.n.k.). Jesli zatem informacje umieszczane na wyrobach i ich opakowaniach lub w nazwie
przedsiebiorstwa wprowadzaja w blad, obok tych przepisów znajduje zastosowanie art. 16
ust. 1 pkt 2 u.z.n.k..
Reklama wprowadzajaca w blad z reguly stanowi jednoczesnie okreslony w art. 14
u.z.n.k. czyn nieuczciwej konkurencji, który polega na nieuczciwym zachwalaniu przez
rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzajacych w blad wiadomosci o wlasnych
przymiotach lub wlasnym przedsiebiorstwie “w celu uzyskania korzysci lub wyrzadzenia
szkody”. Pojecie reklamy wprowadzajacej w blad miesci sie bowiem w szerszym pojeciu
rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzajacych w blad wiadomosci o swoim
przedsiebiorstwie. Natomiast nie zawsze rozpowszechnianie wprowadzajacych w blad
informacji o swoim przedsiebiorstwie w celu przysporzenia korzysci mozna uznac za reklame
wprowadzajaca w blad, sklaniajaca klientele do nabywania towarów i uslug.
W praktyce, przepisy prawa polskiego zakazujace nieuczciwej reklamy nie w pelni
daja mozliwosc skutecznego usuwania naruszen ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co stwarza pole do naduzyc. Mozliwosci egzekwowania istniejacych przepisów
jest czestokroc ograniczona z uwagi na brak uprawnien Prezesa UOKiK w zakresie
wstrzymania emitowania reklam do czasu rozstrzygniecia. Podejmowane dzialania, np. w
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stosunku co do reklam promocji sprzedazy towaru sa sprawami, których rozstrzygniecie
zapada po zakonczeniu kampanii reklamowej i przez to nieefektywne.

6.1.
Ilosc, rodzaj i charakterystyka spraw z zakresu ustawy o
nieuczciwej konkurencji

zwalczaniu

W 2001 r. UOKiK skierowal 264 wezwan do przedsiebiorców do zaniechania czynów
nieuczciwej konkurencji. W jednym przypadku UOKiK skierowal sprawe do sadu.
Sprawy dotyczyly w szczególnosci niewlasciwego oznaczania produktów, reklamy
wprowadzajacej w blad.
Wezwania do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji skierowane w 2001 roku do
przedsiebiorców, których dzialania uznano za zagrozenie interesu ekonomicznego
konsumentów dotyczyly miedzy innymi nastepujacych praktyk:
−

wprowadzanie do obrotu wyrobów przeznaczonych dla zwierzat
zaopatrzonych w etykiety w jezyku obcym bez polskojezycznej wersji,

−

wprowadzanie do obrotu wyrobów spozywczych (maslo, jogurt, olej)
oznaczonych w sposób wprowadzajacy w blad, co do rodzaju i wlasciwosci
srodka spozywczego i wplywajacy przez to na decyzje o jego zakupie. W
przypadku ww. produktów szata graficzna opakowania tekstem i/lub
rysunkiem sugerowac mogla konsumentowi, ze ma do czynienia z innym
wyrobem, np. producent miksu masla z olejem wprowadzal je do obrotu w
opakowaniach sugerujacych, ze jest to maslo „extra”,

−

zanizanie parametrów produktów w stosunku do wymagan obligatoryjnej
Polskiej Normy oraz stosowaniu Zakladowych Dokumentów Normalizacyjnych
sprzecznych z obowiazujaca Polska Norma,

−

prowadzenie reklamy wprowadzajacej w blad i mogacej przez to wplynac na
decyzje konsumentów co do nabycia towarów poprzez sugerowanie duzego
prawdopodobienstwa zwyciestwa w losowaniu oraz wysokiej wygranej,

−

prowadzenie reklamy naruszajacej ludzka godnosc.

W 2001 roku Prezes UOKiK wniósl 1 pozew do sadu pod zarzutem stosowania czynów
nieuczciwej konkurencji. Dotyczyl on przedsiebiorcy stosujacego nieuczciwe praktyki
handlowe w prowadzonej dzialalnosci w tzw. systemie wysylkowym.

7. Realizacja ustawy o ogólnym bezpieczenstwie produktów
Na mocy ustawy z 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczenstwie produktów (Dz. U. Nr 15,
poz. 179) zostalo wydanych piec rozporzadzen Rady Ministrów, dotyczacych:
-

szczególowych warunków dotyczacych bezpieczenstwa produktów, które stwarzaja
zagrozenie dla konsumentów przez to, ze ich wyglad wskazuje na inne przeznaczenie
niz rzeczywiste,

-

krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich,
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-

krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych,

-

szczególowych
konsumentom,

-

szczególowych warunków dotyczacych bezpieczenstwa zabawek.

warunków

znakowania

obuwia

przeznaczonego

do

sprzedazy

Zgodnie z ustawa obowiazkiem producentów i sprzedawców jest:
-

zagwarantowanie wprowadzenia do obrotu wylacznie takich produktów, które sa
bezpieczne, czyli nie stwarzaja zadnego zagrozenia dla konsumentów w zwyklych lub
przewidywalnych warunkach uzywania,

-

dostarczanie konsumentom i sprzedawcom wlasciwej i pelnej informacji umozliwiajacej
im ocene zagrozen zwiazanych z produktem w czasie normalnego lub mozliwego do
przewidzenia sposobu i okresu jego uzywania, jezeli takie zagrozenia nie sa, w braku
odpowiedniego ostrzezenia, natychmiast zauwazalne, oraz informacji dotyczacej
mozliwosci przeciwdzialania tym zagrozeniom,

-

podejmowanie dzialan majacych na celu niezwloczne wycofanie produktu z obrotu, jezeli
produkt stwarza lub móglby stwarzac zagrozenie dla zycia lub zdrowia konsumentów,

-

wspóldzialanie z wlasciwymi organami oraz z producentami w zakresie zapewnienia
zgodnosci produktu z ogólnymi wymaganiami bezpieczenstwa.

Sprzedawca nie powinien dostarczac produktów, które nie spelniaja wymagan
bezpieczenstwa; ma on obowiazek przyjmowac od konsumentów informacje o zagrozeniach
powodowanych przez produkty i przekazywac je producentom oraz wlasciwym organom, a
takze wspóldzialac z nimi w celu unikniecia takich zagrozen.
Oceny bezpieczenstwa produktu dokonuje sie wedlug kryterium stanu wiedzy i
techniki w momencie wprowadzania produktu na rynek.
Organem nadzoru rynku jest Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zadania
swe wykonuje przy pomocy Inspekcji Handlowej. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o ogólnym
bezpieczenstwie produktów organy i jednostki, do których zadan nalezy wykonywanie badan
bezpieczenstwa produktów, przeprowadzanie kontroli w tym zakresie oraz organy
administracji rzadowej i samorzadowej sa obowiazane niezwlocznie zawiadamiac organ
nadzoru o stwierdzonych zagrozeniach zwiazanych z bezpieczenstwem produktów i
podjetych w zwiazku z tym dzialaniach. Inspekcja Handlowa informuje Urzad o produktach, o
których otrzymala wiadomosc lub stwierdzila w wyniku kontroli, ze nie sa bezpieczne.
Równiez Urzad moze zlecic Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli, jesli podejrzewa,
ze produkt nie spelnia wymagan bezpieczenstwa.
Po otrzymaniu informacji, ze w obrocie znajduje sie produkt, który nie spelnia
wymagan bezpieczenstwa Prezes UOKiK zada od producenta (lub sprzedawcy) informacji o
zagrozeniach zwiazanych z produktem, ustala czy produkt posiada stosowne certyfikaty.
Gdy produkt jest nieoznaczony lub nieprawidlowo oznaczony UOKiK nakazuje umieszczenie
na produkcie informacji dla konsumentów o zagrozeniach, jakie moze spowodowac
uzytkowanie produktów. Prezes UOKiK nakazuje producentom zapewnienie zgodnosci
produktu z wymogami bezpieczenstwa. W przypadku, gdy wyrób okaze sie niebezpieczny
nakazuje wycofanie go z obrotu (jeden ze sprzedawców zostal wezwany do wycofania 3
produktów – pochodzacych od nieznanego producenta - z obrotu). Z reguly wiekszosc
producentów dobrowolnie zgadza sie zapewnic zgodnosc produktu z wymogami
bezpieczenstwa lub wycofac produkt z obrotu, w zwiazku z czym nie ma koniecznosci
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nakladania na producenta obowiazków, przewidzianych w ustawie, w drodze decyzji
administracyjnej.
Ustawa stworzyla w Polsce krajowy system informowania o produktach niebezpiecznych, do
zadan którego nalezy szybkie informowanie organów administracji publicznej,
zainteresowanych instytucji oraz konsumentów o produktach niebezpiecznych.
System ten sklada sie z dwóch sieci. Siec powiadamiania o niebezpiecznych produktach
zywnosciowych umiejscowiona jest w ramach struktur organizacyjnych Inspekcji Sanitarnej,
zas siec powiadamiania o niebezpiecznych produktach niezywnosciowych – w ramach
struktur Inspekcji Handlowej. Systemem zarzadza Administrator Systemu, który jest
Wiceprezesem UOKiK.
Informacje o potencjalnie niebezpiecznych produktach pochodza z laboratoriów, od
konsumentów, od producentów oraz z TRAPEX (systemu szybkiego informowania o
produktach niebezpiecznych). System ten ustanowiony zostal przez panstwa Europy
Centralnej do wielostronnej wymiany informacji o produktach niebezpiecznych. Punkt
kontaktowy Systemu TRAPEX dla Polski znajduje sie w Departamencie Polityki
Konsumenckiej. W 2001 r. Departament otrzymal z Systemu TRAPEX 127 notyfikacji o
wyrobach niebezpiecznych i kazdorazowo zlecal Inspekcji Handlowej kontrole, czy wskazane
produkty trafily na polski rynek. W takim przypadku podejmowano typowe dzialania jak w
przypadku kazdego produktu niebezpiecznego oraz informowano TRAPEX. Jezeli z danych
wynika, ze w stosunku do produktu zachodzi potrzeba zastosowania srodków
przewidzianych w ustawie z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczenstwie produktów,
kierujacy sieciami przekazuja Administratorowi Systemu informacje o niebezpiecznych
produktach. Na podstawie tych informacji Prezes UOKiK podejmuje czynnosci przewidziane
ustawa.
Ponadto, w przypadku potwierdzenia przez organ nadzoru, ze okreslony produkt stwarza lub
moze stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa konsumentów, Administrator Systemu
dokonuje stosownego wpisu do rejestru. W przypadku potwierdzenia przez organ nadzoru,
ze okreslony produkt przestal stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa konsumentów,
Administrator Systemu wykresla z rejestru odpowiedni wpis.
Rejestr produktów uznanych decyzja Prezesa UOKiK za niebezpieczne jest jawny i dostepny
dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Urzedu (www.uokik.gov.pl), z
wylaczeniem danych o dzialaniach administracji zmierzajacych do ustalenia czy produkt jest
bezpieczny oraz o nieprawomocnych decyzjach administracyjnych (§11 ust. 1). Wylaczenie
jawnosci ma natomiast na celu uchronienie przedsiebiorcy przed negatywnymi skutkami
przedwczesnego udostepnienia informacji o produkcie do wiadomosci publicznej (jeszcze
przed stwierdzeniem zagrozen).
Obecnie w rejestrze jawnym znajduja sie 3 produkty: czajnik elektryczny, toster
automatyczny oraz zelazko elektryczne. Wszystkie produkty zostaly wycofane z obrotu, a
sprzedawca zostal zobowiazany do podania w prasie lokalnej odpowiednich ostrzezen.
Zaden z niebezpiecznych produktów nie spowodowal wypadku. Niespelnienie przez ww.
produkty wymagan bezpieczenstwa zostalo stwierdzone w wyniku kontroli dokonanej przez
Inspekcje Handlowa.
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów dzialajac na podstawie ustawy o ogólnym
bezpieczenstwie produktów rozpatruje wiele spraw zwiazanych z bezpieczenstwem
produktów. Nie mozna stwierdzic, ze jakas kategoria wyrobów jest szczególnie
niebezpieczna, bowiem informacje o niespelnieniu wymagan bezpieczenstwa dotycza
zarówno cegiel, rur miedzianych, kuchenki elektrycznej, czajników, zegarków, farb,
wsporników do palet, samochodów, siekiery, telewizorów jak i zabawek.
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W 2001 r. przeprowadzono ponad 70 postepowan wyjasniajacych, w niektórych sprawach
konieczne bylo wszczecie postepowania administracyjnego; czesc postepowan jest w toku.
Ogólem razem ze sprawami dotyczacymi wyjasnien obowiazujacych przepisów i trybów
postepowania, w 2001 r. Departament podjal 134 sprawy z zakresu bezpieczenstwa
produktu.
Ponizej przedstawiono kilka przykladów prowadzonych postepowan.
1. Jednym z wielu produktów mogacych stwarzac zagrozenie sa samochody. W niektórych
modelach wykryto wady, np. wlewów paliwa, mechanizmu napinaczy pasów i poduszek
powietrznych, dzwigni zwrotnicy drazka kierowniczego podluznego, przedniego zawieszenia,
nakretek wahacza przedniego zawieszenia. Urzad na skutek powziecia informacji o
wadliwych czesciach objetych bezplatna wymiana podczas akcji serwisowej nadzoruje
przebieg akcji informowania konsumentów o wykrytych wadach i o akcjach serwisowych,
majac na uwadze interes konsumenta.
2. W lutym 2001 r. konsumentka zawiadomila Urzad
o wypadku samoczynnego
roztrzaskania sie szyby wewnetrznej piekarnika „na kawalki wielkosci kilku milimetrów oraz
drobiny mniejsze od ziarnka piasku” podczas pieczenia ciasta w kuchence elektrycznej
wyprodukowanej przez jednego z wiekszych producentów AGD w Polsce. UOKiK wezwal do
udzielenia informacji i pouczyl spólke o obowiazkach producenta wynikajacych z ustawy o
ogólnym bezpieczenstwie produktów. Zlecil równiez laboratoriom, które wydaly spólce
certyfikaty bezpieczenstwa, kontrole kuchenek w ramach nadzoru na certyfikatami. Urzad
prowadzi postepowanie administracyjne w tej sprawie.
3. Innym produktem niebezpiecznym mogla byc zabawka przeznaczona dla niemowlat
narazonych na zwiekszone niebezpieczenstwo zwiazane z uzywaniem produktu. Urzad
wszczal postepowanie w sprawie zagrozenia zycia i zdrowia niemowlat korzystajacych z
hustawki skaczacej, która zawiesza sie na haku mocowanym do futryny. Hak, na którym
powieszona jest zabawka nie spelnial wymagan Polskiej Normy, poniewaz zawiniecie haka
bylo mniejsze niz przewiduje norma o 100º. Sprzedawca hustawek kilkakrotnie przyjmowal
reklamacje dotyczace pekniecia sprezyny, na której zawieszone jest siedzenie. Wzdluz
sprezyny zainstalowany jest pasek asekuracyjny, dzieki któremu nie doszlo do powaznego
wypadku z utrata zdrowia. Niewystarczajace zagiecie haka oraz pekajace sprezyny
stwarzaly zagrozenie zycia lub zdrowia. Producent poinformowal, ze zmodyfikowal
konstrukcje haka, który spelnia obecnie wymogi PN.
4. Delegatura UOKiK z Lodzi nadeslala Urzedowi kopie protokolów pokontrolnych,
sporzadzonych przez Lubelski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, w której
zarzucalo sie jednej ze spólek niewlasciwe oznaczenie swoich wyrobów (farb i
rozcienczalnika) lub w ogóle brak oznaczenia. Na wyrobach tych brak bylo oznaczen
umozliwiajacych nabywcy ocene zagrozen zwiazanych z produktem – brak znaków
ostrzegawczych kategorii niebezpieczenstwa i slownych okreslen rodzaju zagrozenia oraz
warunków bezpiecznego postepowania. Urzad na podstawie art. 61§ 1 kpa wszczal z urzedu
postepowanie administracyjne. Spólka zastosowala sie do wszystkich uwag Urzedu,
zmodyfikowala etykiety i przeslala UOKiK etykiety prawidlowo oznaczone. W zwiazku z
powyzszym Urzad umorzyl postepowanie administracyjne.
5. UOKiK otrzymal informacje o stworzeniu zagrozenia dla konsumentów przez zegarki C.D.
Produkt ten nie zawieral zadnych informacji na temat skladu bransolety zegarka i wywolal u
konsumentki podraznienie – wyprysk kontaktowy na przegubie dloni – w miejscu stykania sie
zegarka ze skóra. Urzad poinformowal importerów tych zegarków o obowiazkach
wynikajacych z ustawy o ogólnym bezpieczenstwie produktów oraz zazadal stosownych
wyjasnien odnosnie materialu, z jakiego wykonane sa tego typu zegarki, z uwagi na
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potencjalna zawartosc metali, które moga podrazniac (np. nikiel) i zwiazana z tym
koniecznosc informowania konsumentów. Uwagi te zostaly przez producentów
uwzglednione.
6. Urzad otrzymal informacje od Glównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej o metalowych
czajnikach z gwizdkiem, stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia uzytkowników poprzez
mozliwosc latwego oparzenia reki, z powodu zbyt malej odleglosci uchwytu od korpusu
czajnika (skarga konsumenta). Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej decyzja wycofal
z obrotu handlowego przedmiotowe czajniki. Glówny Inspektor Inspekcji Handlowej uznal
decyzje za zasadna, gdyz czajniki nie spelnialy wymagan Polskiej Normy PN-88/M-77302
„Sprzet gospodarstwa domowego. Uchwyty do metalowych naczyn kuchennych”. Urzad
wszczal w tej sprawie postepowanie administracyjne.
7. Konsument zawiadomil Urzad o zapaleniu sie pieca gazowego po napelnieniu go plynem
do instalacji grzewczych. W trakcie postepowania wyjasniajacego okazalo sie, ze konsument
postapil niezgodnie z instrukcja, gdyz producent urzadzenia umiescil w instrukcji informacje
przestrzegajaca przed wlewaniem do pieca plynów innych niz woda. Postepowanie to
wykazalo zatem, ze produkt byl bezpieczny, zas zagrozenie wynikalo z przyczyn lezacych po
stronie konsumenta.
8. W marcu 2001 r. wplynela do UOKiK informacja, przekazana przez Federacje
Konsumentów, o stwierdzeniu przez konsumenta cial obcych w dwóch puszkach mleka dla
niemowlat. Po zbadaniu zawartosci puszki w laboratorium chemicznym w PCBC, okazalo
sie, ze w mleku znajduja sie robaki, martwe i zywe osobniki. Po wyjasnieniach producenta
oraz nadeslaniu dokumentów swiadczacych o tym, ze przedmiotowe mleko zostalo zbadane
przez kompetentne organy, Urzad zakonczyl sprawe. W sierpniu 2001 r. w prasie pojawila
sie informacja o kolejnym przypadku ujawnienia owadów w innym mleku, produkowanym
przez te sama firme. W tej sytuacji Urzad zwrócil sie do Glównej Inspekcji Sanitarnej o
przeprowadzenie kontroli produktów tej firmy oraz stwierdzenie czy znajduja sie w nich ciala
obce, które moga zagrazac zdrowiu konsumentów.

8. Realizacja przepisów z zakresu niedozwolonych postanowien umownych
Wykaz niedozwolonych postanowien umownych zawiera art. 3851 k.c. Obejmuja one w
szczególnosci postanowienia, które:
-

wylaczaja lub istotnie ograniczaja odpowiedzialnosc wzgledem konsumenta za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania,

-

przewiduja postanowienia, z którymi konsument nie mial mozliwosci zapoznac sie przed
zawarciem umowy,

-

zezwalaja kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiazków
wynikajacych z umowy bez zgody konsumenta,

-

przyznaja kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiazacej interpretacji
umowy,

-

uprawniaja kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez waznej
przyczyny wskazanej w umowie,

-

przyznaja tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzenia zgodnosci
swiadczenia z umowa,
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-

wylaczaja obowiazek zwrotu konsumentowi uiszczonej zaplaty za swiadczenie nie
spelnione w calosci lub czesci, jezeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej
wykonania,

-

pozbawiaja wylacznie konsumenta uprawnienia do rozwiazania umowy, odstapienia od
niej lub jej wypowiedzenia,

-

nakladaja wylacznie na konsumenta obowiazek zaplaty ustalonej sumy na wypadek
rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,

-

nakladaja na konsumenta, który nie wykonal zobowiazania lub odstapil od umowy,
obowiazek zaplaty razaco wygórowanej kary umownej lub odstepnego,

-

przewiduja wylacznie dla konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez
waznych przyczyn, istotnych cech swiadczenia,

-

przewiduja uprawnienie kontrahenta konsumenta do okreslania lub podwyzszania ceny
lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa
odstapienia od umowy,

-

uzalezniaja odpowiedzialnosc kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiazan przez
osoby, za posrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowe lub przy
których pomocy wykonuje swoje zobowiazanie, albo uzalezniaja te odpowiedzialnosc od
spelniania przez konsumenta nadmiernie uciazliwych formalnosci,

-

przewiduja obowiazek wykonania zobowiazania przez konsumenta mimo niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowiazania przez jego kontrahenta.

Ogólem w 2001 r. Urzad 88 razy wystepowal do przedsiebiorców w sprawie
stosowania przez nich niedozwolonych postanowien umownych. Przedmiot i liczba
wystapien do przedsiebiorców dzialajacych w nastepujacych sektorach i branzach
przedstawia sie nastepujaco:
a) turystyka: 21, przedmiotem wystapienia byla wysokosc kary za odstapienie od umowy,
warunki umów tzw. warunki uczestnictwa w imprezie, a takze umowy time – share,
b) agencje posrednictwa nieruchomosci: 15, podstawowym problemem bylo bardzo wysokie
odstepne lub kara umowna na wypadek niewlasciwego wykonania zobowiazania;
jednoczesnie przewidywano oplate, która byla przewidziana dla posrednika jako
wynagrodzenie za doprowadzenie do podpisania umowy (klauzula 17). Ponadto agencje
przewidywaly zaplate wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy klient zostal skojarzony bez
udzialu posrednika, nawet wiele miesiecy po rozwiazaniu umowy z agencja (klauzula 22),
c) banki: 14, przedmiotem wystapien byly oplaty za nieuzasadniona reklamacje oraz
traktowanie Taryfy prowizji i oplat jako czegos odrebnego od regulaminu oraz pobieranie
oplaty za zastrzezenie karty.
W ocenie UOKiK, zgodnie z obowiazujacymi przepisami bank nie powinien pobierac oplaty
za nieuzasadniona reklamacje. Prawo do zadania wyjasnienia powinno wrecz wynikac z
umowy rachunku bankowego jako mieszczace sie w ramach praw i obowiazków
informacyjnych stron umowy rachunku bankowego. Wprowadzanie wiec oplaty za fakt
realizowania uprawnien drugiej strony umowy narusza nie tylko obowiazujace przepisy, ale
takze dobre obyczaje. Postanowienie o oplacie za nieuzasadniona reklamacje jest zatem
niedozwolonym, w rozumieniu art. 3851 § 1 kodeksu cywilnego, postanowieniem umownym.
Postanowienie to narusza takze art. 3853 pkt 9 kodeksu cywilnego. Pobieranie oplat za
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nieuzasadniona reklamacje jest w praktyce uprawnieniem do dokonywania wiazacej
interpretacji umowy. Bank bowiem dopuszcza i przyjmuje wszystkie reklamacje, nastepnie
jednak jednostronnie ocenia, czy byly one zasadne, czy tez nie, nie wyciagajac ewentualnie
dalszych konsekwencji. Nalezy równiez podkreslic, ze takze do banku nalezy decyzja, co
oznacza reklamacja nieuzasadniona.
Wysokosc Taryf prowizji i oplat ma zasadniczy wplyw na zawarcie tudziez trwanie umowy
(nie tylko umowy rachunku bankowego). W ocenie Urzedu tabela oplat i prowizji jest czescia
stosowanych przez banki wzorców umów. W zwiazku z tym powinny byc stosowane w tym
wypadku takie same procedury, jak przy wzorcu umownym. Tym samym zmiana stawek
oplat i prowizji stanowi zmiane warunków umowy i rodzi okreslone konsekwencje. Dotyczy to
np. sposobu informowania klientów o zmianach oprocentowania oraz stawek prowizji i oplat.
Urzad stoi na stanowisku, ze istnieje w tym wypadku obowiazek doreczenia. Podobnie jak
istnieje obowiazek doreczania przy zawarciu umowy ustalonego przez jedna ze stron wzorca
umowy – art. 384 k.c. Wymóg ten powinien byc zachowany takze przy zmianach wzorca.
Jakiekolwiek zmiany w Taryfie prowizji i oplat sa jednoczesnie zmiana Regulaminu, a
informacja o tym powinna nastepowac przez doreczenie. To samo odnosi sie oczywiscie do
samego zawarcia umowy.
Poniewaz w zasadzie banki moga taka oplate pobierac, sprawa dotyczyla raczej wysokosci
takiej oplaty lub pobierania oplaty za zastrzezenie kart typu Visa Elektron lub Maestro.
Zastrzezenie takie dokonywane jest w ramach samego banku - zatem koszt takiego
zastrzezenia jest mniejszy, banki nie ponosza oplat wymaganych przez inne podmioty.
d) firmy dzialajace w systemie konsorcyjnym: 12, Urzad zakwestionowal postanowienia
o.w.u. dotyczace skutków rezygnacji Uczestnika Grupy z udzialu w systemie oraz
wykluczenia przez firme z uczestnictwa w systemie.
Uczestnik, który zrezygnowal z udzialu w systemie otrzyma zwrot wniesionych przez niego
rat podstawowych po zakonczeniu planu ratalnego. Likwidacja grupy nastepuje w okresie 3
miesiecy od terminu zakonczenia planu ratalnego, a wiec po uplywie wielu miesiecy od
czasu otrzymania przez spólke wplaconych rat. Nie ma przy tym pewnosci, czy zwrot rat
rzeczywiscie nastapi i w jakiej wysokosci. Nastapi to tylko w sytuacji, gdy po dokonaniu
likwidacji grupy pozostanie wystarczajaca ilosc funduszy. Pozostale ewentualnie fundusze
firma przeznaczy w pierwszej kolejnosci na pokrycie strat powstalych w grupie, a reszte
rozdzieli pomiedzy Uczestników Grupy, którym nie zos tal przyznany towar, a którzy
zrezygnowali z uczestnictwa w Grupie lub zostali zen wykluczeni. Jezeli srodkami takimi
firma dysponowac nie bedzie, uczestnicy nie otrzymaja wplaconych rat.
Takze w sytuacji, gdy uczestnik zlozy rezygnacje, zwrot wplaconych rat czystych nastepuje
dopiero po zakonczeniu planu ratalnego grupy (niedozwolone postanowienie umowne art.
3583 pkt 12 k.c.). Cala konstrukcja systemu opiera sie na samofinansowaniu grupy.
Tymczasem system ten moze byc korzystny tylko dla pewnej grupy uczestników, czyli dla
tych, którzy dostana pozyczke (lub ewentualnie inna rzecz, o ile w ogóle umowy te
zawierane sa na zakup rzeczy) najwczesniej. Zauwazyc przy tym warto, ze najtansza
pozyczka trafi do najbardziej zamoznych – tych, którzy wplaca najwieksza liczbe rat. Nie ma
w tym „zaslugi” spólki. Ludzie ci w praktyce pokryja wlasnymi pieniedzmi najwieksza czesc
pozyczki. Najmniej zamozni natomiast placa raty, czyli lokuja co miesiac pieniadze nie
otrzymujac odsetek. W pewnym momencie moga otrzymac pozyczke w wysokosci takiej
samej lub mniejszej niz suma wplaconych rat. W skrajnym wypadku moga nie otrzymac jej w
ogóle. Powstaje takze kwestia, czy tego typu lokaty sa bezpieczne. Zalezy to od uczciwosci i
zdolnosci do splacania pozyczki przez uczestników systemu, którzy juz pozyczki dostali.
Jesli przestana placic dojsc moze do krachu. Firma zas nie bierze odpowiedzialnosci za takie
wypadki. Oznacza to w praktyce wylaczenie odpowiedzialnosci wzgledem konsumenta za

47

niewykonanie lub nieprawidlowe wykonanie zobowiazania, a jako takie jest zakazane
zgodnie z art. 358 3 pkt 2 k.c.
Opisana w punktach poprzednich konstrukcja systemu, którego mozliwosc funkcjonowania, a
wiec de facto mozliwosc nabycia przez klienta towaru, którym ten ostatni jest zainteresowany
i ze wzgledu na to podpisal umowe, zalezna jest od uczciwosci oraz mozliwosci finansowych
wszystkich uczestników systemu, powoduje faktyczne uzaleznienie odpowiedzialnosci spólki
wobec konsumentów od wykonania zobowiazan osób trzecich (uczestników systemu), przy
pomocy których wykonuje swoje zobowiazanie. Podlega to rezimowi art. 3583 pkt 21 k.c.
Jako niedozwolone postanowienia umowne Urzad uznal m.in.:
-

zastrzezenie prawa do zmiany zakresu swiadczonych
telekomunikacyjnych za uprzednim 30 dniowym wypowiedzeniem,

abonentowi

uslug

-

uzaleznienie dostepu abonenta do sieci lub poszczególnych uslug od okazania
dodatkowych dokumentów uwiarygodniajacych zdolnosc finansowa abonenta, albo
zlozenia depozytu lub/i zaliczki na poczet kolejnych rachunków telefonicznych,

-

zastrzezenie przez operatora prawa do ustalenia, w chwili zawarcia umowy o
swiadczenie uslug telekomunikacyjnych lub w trakcie jej wykonywania limitu naleznosci,
którego przekroczenie uprawniac bedzie operatora do zadania zaliczki lub zawieszenia
okreslonych uslug,

-

nalozenie na abonenta odpowiedzialnosci za oplaty wynikajace z uzywania zagubionej,
skradzionej lub utraconej w inny sposób karty SIM,
a. zakladów energetycznych: 6,
b. mediów telewizyjnych: 4,
c. zakladu pralniczego: 1.

Efekty wystapien Urzedu do zainteresowanych przedsiebiorców byly nastepujace:
Wszystkie wystapienia do agencji posrednictwa nieruchomosci spowodowaly zmiane
regulaminów zgodnie z sugestiami UOKiK.
Wystapienie do Canal Plus spowodowalo zasadnicza zmiane regulaminu. Pozostalo do
dalszego uzgodnienia tylko kilka drobnych kwestii. Wystapienie do Telewizji Kablowej Vectra
SA spowodowalo wprowadzenie sugerowanych zmian.
Wystapienia do operatorów telekomunikacyjnych doprowadzily do czesciowej zmiany
regulaminów. Jednakze w tym wypadku prowadzone sa dalsze rozmowy oraz staly
monitoring stosowanych regulaminów.
Wystapienia do firm dzialajacych w systemie konsorcyjnym nie przyniosly zadowalajacych
rezultatów. Kilka spraw zostalo skierowanych do sadu antymonopolowego. Poniewaz
prawomocny wyrok w sprawach o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone ma
skutek wobec osób trzecich, a umowy stosowane przez poszczególne firmy sa takie same
lub bardzo podobne, wiekszosc spraw zostala zawieszona do czasu rozstrzygniecia
sadowego.
Do wszystkich banków zostalo wystosowane wystapienie w sprawie pobierania oplaty za
nieuzasadniona reklamacje, zastrzezenie karty, traktowanie taryfy oplat i prowizji jako cos
odrebnego od regulaminu.
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Z wyjatkiem jednego banku, przeciwko któremu UOKiK wystapil do sadu
antymonopolowego, banki zrezygnowaly z pobierania oplaty za nieuzasadniona reklamacje.
Oplaty za zastrzezenie karty zostaly w wiekszosci wypadków zmienione w ten sposób, ze
klient bedzie ponosil tylko rzeczywiste koszty takiego zastrzezenia. Z wyjatkiem jednego
banku (sprawa jest przedmiotem dalszych negocjacji) banki zobowiazaly sie doreczac
klientom taryfe oplat i prowizji oraz ewentualne jej zmiany.
Umowy stosowane przez zaklady energetyczne byly przedmiotem opinii Urzedu. W
wiekszosci wypadków nie zostaly one zakwestionowane.
Na droge postepowania sadowego zostalo skierowanych szesc spraw.

9. Realizacja przepisów ustawy o jezyku polskim
Ustawa z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999)
nalozyla na Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcje Handlowa obowiazek
kontrolowania przestrzegania przepisów ustawy. Biorac to pod uwage, od momentu
opublikowania powyzszej ustawy w Dzienniku Ustaw w dniu 8.11.1999 r. Urzad oraz IH
rozpoczely akcje informacyjna i edukacyjna, majaca na celu upowszechnianie postanowien
ustawy i wyjasnianie watpliwosci dotyczacych ww. przepisów.
Od momentu wejscia w zycie przepisów ustawy Inspekcja Handlowa z inicjatywy
Urzedu wlaczyla je do swoich planów kontroli, poczatkowo ograniczajac sie do wskazywania
niedociagniec i upominania przedsiebiorców. W chwili obecnej zgodnosc wyrobów z
przepisami ustawy o jezyku polskim brana jest pod uwage przy kazdorazowej kontroli IH.
W roku 2001 Urzad na prosbe podmiotów zglaszajacych sie z zapytaniem udzielil ok.
20 odpowiedzi pisemnych – interpretacji przepisów ustawy, jak równiez wielu informacji
ustnych. Pytania dotyczyly m.in. uzycia jezyka polskiego w:
-

umowach,

-

dokumentacji zwiazanej z obrotem prawnym,

-

oznaczeniach produktów i wygladzie etykiet,

-

definicji pojec z ustawy.

Do Urzedu zglaszali sie równiez skarzacy, informowali o braku oznaczen w jezyku polskim,
braku instrukcji obslugi lub jej blednym tlumaczeniu, co skutkowalo podejmowaniem
stosownych dzialan wobec przedsiebiorców.
Urzad wystosowal równiez wezwania (6) do podmiotów nie przestrzegajacych przepisów
ustawy o jezyku polskim. Wystapienia te wystosowane zostaly na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.),
kwalifikujac nieprzestrzeganie przepisów ustawy o jezyku polskim jako czyn nieuczciwej
konkurencji polegajacy na dzialaniu sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami,
zagrazajacy lub naruszajacy interes konsumenta (art. 3 ust. 1).
Powyzsze wezwania dotyczyly m.in. oznaczen i nazw wyrobów: zywnosci, odziezy, plyt
kompaktowych, sprzetu komputerowego.
Do dnia dzisiejszego Urzad nie zakwestionowal zadnej reklamy, poniewaz przepisy ustawy o
jezyku polskim (art. 7 ust. 3) okreslaja, iz poslugiwanie sie w obrocie prawnym na terytorium
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RP wylacznie obcojezycznymi okresleniami, z wyjatkiem nazw wlasnych, jest zakazane. Jak
dotad, zadna z budzacych watpliwosci reklam nie naruszala powyzszego przepisu.
Ustawa o jezyku polskim nalozyla na przedsiebiorstwa nowe obowiazki a co za tym idzie
spowodowala naplyw do Urzedu licznych zapytan dotyczacych interpretacji przepisów
powyzszej ustawy. Majac na uwadze powyzsze obowiazki i wynikajace z nich watpliwosci
Urzad opracowal jednolite stanowisko celem ujednolicenia postepowania.
Nie wywiazywanie sie przez podmioty z wytycznych dotyczacych oznaczania towarów,
reklamy, instrukcji obslugi, opisów wlasciwosci równiez pozwala na wystapienie Prezesa
UOKiK z wezwaniem do zaniechania dzialan noszacych znamiona czynu nieuczciwej
konkurencji - na podstawie art. 18 ust. 1 w zwiazku z art. 19 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. - zgodnie z
art. 3. 1. u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest dzialanie sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta, tak
wiec brak oznaczenia towaru przeznaczonego do sprzedazy w sposób okreslony ustawa o
jezyku polskim zakwalifikowac mozna jako czyn nieuczciwej konkurencji (dzialanie
sprzeczne z prawem naruszajace interes klienta).
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa sa organami
kontrolnymi (art. 7 ust. 5 ww. ustawy) - nie posiadaja jednak ustawowych uprawnien do
udzielania wiazacych interpretacji i odpowiedzi na zapytania przedsiebiorców dotyczace
tresci przepisów ustawy. Posiada je jedynie jako „instytucja opiniodawczo-doradcza w
sprawach uzywania jezyka polskiego” Rada Jezyka Polskiego. Jak wynika z powyzszego
stanowisko Urzedu i IH jest niewiazace.
Interpretacje przepisów ustawy o jezyku polskim dotyczace nowych obowiazków
przedsiebiorstw, przyjete przez Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów obejmuja
nastepujace zagadnienia:
1. definicje „obrotu prawnego”,
2. wersje polskojezyczna faktur, rachunków i pokwitowan, ofert handlowych,
3. wersje polskojezyczna umowy, której wykonanie ma nastapic na terytorium RP, a
jedna ze stron jest podmiot polski,
4. relacje przepisów ustawy o jezyku polskim do ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. –
Prawo prywatne miedzynarodowe,
5. wymóg stosowania polskich nazw i oznaczen towarów,
6. odpowiedzialnosc wobec postanowien ustawy,
7. obowiazywanie ustawy do towarów wprowadzonych do obrotu przed wejsciem w
zycie ustawy,
8. obowiazywanie ustawy do obcojezycznych ofert pracy.

10. Obowiazki Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynikajace z
odrebnych regulacji
10.1. Realizujac zadania wynikajace dla Prezesa UOKiK z tzw. ustaw „okolocelnych” w
2001r. zostaly wydane nastepujace opinie:
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?
W dniu 19 stycznia 2001 r. w zwiazku z raportem koncowym z przeprowadzonego
postepowania ochronnego w sprawie ochrony przed nadmiernym przywozem na polski
obszar celny uzywanych ciagników rolniczych, Prezes UOKiK negatywnie zaopiniowal
wprowadzenie ograniczen przywozu na polski obszar celny ciagników uzywanych.
?
W dniu 26 marca 2001 r. Prezes UOKiK pozytywnie zaopiniowal projekt
postanowienia Ministra Gospodarki w sprawie wszczecia postepowania przegladowego
dotychczasowych rezultatów stosowania oplaty celnej dodatkowej na przywóz na polski
obszar celny niektórych rodzajów obuwia.
?
W dniu 8 czerwca 2001 r. Prezes UOKiK nie zglosil zastrzezen do projekty decyzji
Ministra Gospodarki w sprawie ustanowienia ostatecznego srodka ochronnego w postaci
kontyngentu ilosciowego na przywóz na polski obszar celny saletry amonowej.
?
W dniu 4 lipca 2001 r. Prezes UOKiK nie zglosil zastrzezen do projektu decyzji
Ministra Gospodarki w sprawie ustanowienia ostatecznego srodka ochronnego w postaci
kontyngentu ilosciowego na przywóz na polski obszar celny przedzy z wlókien syntetycznych
akrylowych oraz mieszanek tych wlókien z welna lub cienka sierscia zwierzeca.
?
W dniu 15 pazdziernika 2001 r. Prezes UOKiK nie zglosil zastrzezen do projektu
decyzji Ministra Gospodarki utrzymujacej w mocy decyzje z dnia 4 lipca 2001 r. dotyczacej
ustanowienia ostatecznego srodka ochronnego w postaci kontyngentu ilosciowego na
przywóz na polski obszar celny przedzy z wlókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek
tych wlókien z welna lub cienka sierscia zwierzeca.
?
W dniu 22 pazdziernika 2001 r. Prezes UOKiK podtrzymal swoje stanowisko zawarte
w opinii dotyczacej szkody w postepowaniu antydumpingowym wszczetym na podstawie
postanowienia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 1997 r. w zwiazku z przywozem na
polski obszar celny i wprowadzeniem do obrotu po cenie dumpingowej zapalniczek
kieszonkowych gazowych jednorazowych.
?
W dniu 27 listopada 2001 r. Prezes UOKiK pozytywnie zaopiniowal projekt decyzji
Ministra Gospodarki utrzymujacej w mocy decyzje z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie
wprowadzenia oplaty celnej dodatkowej w zwiazku z nadmiernym przywozem niektórych
rodzajów obuwia.
?
W dniu 18 grudnia 2001 r. Prezes UOKiK nie zglosil zastrzezen do projektu decyzji
Ministra Gospodarki w sprawie umorzenia postepowania ochronnego przed nadmiernym
przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na goraco oraz do projektu decyzji
Ministra Gospodarki w sprawie zakonczenia postepowania ochronnego bez zastosowania
srodka ochronnego w czesci dotyczacej blach walcowanych na goraco.
?
Prezes UOKiK nie zglosil zastrzezen do materialu przekazanego przez Ministra
Gospodarki pt. „Propozycja liberalizacji cel na towary przemyslowe pochodzace spoza stref
Wolnego Handlu w okresie przedakcesyjnym”.
Ponadto UOKiK pozytywnie zaopiniowal:
- projekty rozporzadzen Rady Ministrów w sprawie kontyngentów na przywóz blach
powlekanych i zmian Taryfy celnej,
- projekt rozporzadzenia Rady Ministrów zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie okreslenia
wypadków, w których organ celny moze odstapic od pobierania zabezpieczenia oraz w
sprawie szczególowego trybu ustalania wartosci celnej przywozonych towarów,
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- projekt rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie pozwolen na przywóz towarów, ustalenia
kontyngentów taryfowych na 2001 r., w sprawie kontyngentów i plafonów taryfowych
produktów rolnych,
- projekt rozporzadzenia rady Ministrów w sprawie Taryfy celnej oraz kontyngentów i
plafonów taryfowych,
- ustanowienie kontyngentu taryfowego na 6730 ton lnu,
- wycofanie preferencji celnych na import masla.
10.2. Prezes UOKiK zgodnie z ustawa z dnia 20 pazdziernika 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123poz. 600 z pózn. zm.) nadzoruje udzielanie pomocy w
specjalnych strefach ekonomicznych. Nadzór ten prowadzony jest w drodze postepowania w
sprawie wydania opinii o zgodnosci projektów uchwal przewidujacych preferencje podatkowe
(glównie w podatku od nieruchomosci) dla przedsiebiorców dzialajacych na podstawie
zezwolenia w SSE. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, iz dopuszczalnosc pomocy
udzielanej przedsiebiorcom w SSE musi byc oceniana z uwzglednieniem zagwarantowanej
w ustawie z dnia 23 listopada 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 600) wielkosci pomocy udzielonej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (art. 13
ustawy o SSE) dla przedsiebiorców, którzy zainwestowali w strefie przed 1 stycznia 2001 r.
Przedsiebiorcy ci nabyli juz prawo do zwolnienia z podatku dochodowego na czas
funkcjonowania strefy, a wysokosc pomocy udzielonej w tej formie nie podlega ocenie, co do
zgodnosci z przepisami ustawy o warunkach dopuszczalnosci i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsiebiorców, jednakze bierze sie ja pod uwage przy obliczaniu lacznej
wielkosci (intensywnosci) pomocy dla danego przedsiebiorcy. Tym dzialaniom towarzyszy
analiza biezacej sytuacji w SSE na podstawie sprawozdan przesylanych przez organy
udzielajace pomocy.
W 2001 r. do Urzedu wplynelo 23 wnioski w sprawie udzielenia pomocy
przedsiebiorcom dzialajacym w specjalnych strefach ekonomicznych. Sposród nich 10
zostalo pozytywnie zaopiniowane przez Prezesa UOKiK.
10.3. Realizujac uprawnienia wynikajace dla Prezesa UOKiK z ustawy z 21 lipca 2000 r.
Prawo telekomunikacyjne, Prezes UOKiK wydal postanowienia w nastepujacych
sprawach:
-

23 maja 2001 r. - postanowienie stwierdzajace, ze Telekomunikacja Polska S.A. zajmuje
na krajowym rynku swiadczenia powszechnych uslug telekomunikacyjnych pozycje
dominujaca w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów. Nawiazujac do przedlozonego przez Prezesa Urzedu Regulacji
Telekomunikacji projektu decyzji w tej sprawie, Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów stwierdzil, ze na rynku powszechnych us lug telekomunikacyjnych TP S.A.
nie spotyka sie z efektywna konkurencja ze strony innych operatorów, którzy dzialajac
niezaleznie od niej, mogliby wplynac na ogólny poziom cen na tym rynku.

-

20 grudnia 2001 r. - postanowienie stwierdzajace, iz Telekomunikacja Polska S.A. z
siedziba w Warszawie zajmuje na krajowym rynku swiadczenia uslug dzierzawy laczy
telekomunikacyjnych pozycje dominujaca, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów. Nawiazujac do przedlozonego przez Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikacji projektu decyzji w tej sprawie, Prezes Urzedu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego,
stwierdzil, ze TP S.A. posiada na krajowym rynku dzierzawy laczy telekomunikacyjnych
pozycje dominujaca. Swiadczy o tym zarówno wielkosc przychodów TP S.A. osiaganych
z tytulu swiadczenia przedmiotowych uslug, stan otoczenia konkurencyjnego,
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doswiadczenie Spólki w funkcjonowaniu przedmiotowego rynku oraz jej potencjal
ekonomiczno-organizacyjny.
10.4. Na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811) stworzona zostala Komisja do spraw GMO
(organizmów genetycznie zmodyfikowanych), bedaca organem opiniodawczo-doradczym
ministra wlasciwego do spraw srodowiska - w zakresie GMO. Komisja liczy 19 czlonków
powolywanych przez ministra na okres 4 lat. W jej sklad wchodzi m.in. przedstawiciel
Prezesa UOKiK. Do zadan Komisji naleza:
1. opiniowanie wniosków w sprawach wydawania zgody na zamierzone uwolnienie
GMO do srodowiska, zamkniete uzycie GMO lub zezwolen, oraz wydawania
zezwolen na wprowadzanie do obrotu produktów GMO, wywóz lub tranzyt
produktów GMO;
2. wydawanie opinii w sprawach przedstawianych przez ministra w zakresie jego
uprawnien wynikajacych z ustawy;
3. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczacych GMO oraz bezpieczenstwa
biologicznego;
4. opiniowanie projektów zalozen polityki panstwa w dziedzinie zastosowan GMO i
bezpieczenstwa biologicznego.
Urzad od dawna wspólpracuje z Ministerstwem Srodowiska m.in. w zakresie problematyki
GMO. Problemami GMO Urzad zajmuje sie zarówno w zwiazku z zagadnieniami
bezpieczenstwa produktu jak i wlasciwego oznaczania produktów zawierajacych GMO jako
realizacje zasady prawa konsumenta do informacji o nabywanym produkcie.
Art. 47 ustawy zawiera wytyczne dotyczace oznakowania produktów GMO oraz produktów
zmodyfikowanych genetycznie, a co za tym idzie kontrola przestrzegania powyzszych
przepisów przez przedsiebiorce wchodzi w zakres ustawowych kompetencji UOKiK
wynikajacych z u.z.n.k.: art. 3 oraz art. 10. 1. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie
oznaczenie towarów lub uslug albo jego brak, które moze wprowadzic klientów w blad co do
pochodzenia, ilosci, jakosci, skladników, sposobu wykonania, przydatnosci, mozliwosci
zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo uslug, a takze
zatajenie ryzyka, jakie wiaze sie z korzystaniem z nich.

11. Wspólpraca UOKiK z zagranica
Zadaniem priorytetowym w dziedzinie wspólpracy z zagranica, jak w kazdym roku od
czasu podpisania Ukladu Europejskiego, byly szeroko rozumiane prace zwiazane z
integracja europejska. Koncentrowaly sie one na wspólpracy z Komisja Europejska kontakty z jej reprezentantami, skladanie wyjasnien, przygotowywanie raportów, w tym
rejestru pomocy publicznej udzielonej przedsiebiorcom oraz wykazu przeprowadzonych
postepowan i decyzji. Prace te obejmowaly przede wszystkim biezace kontakty z Urzedem
Komitetu Integracji Europejskiej, a takze udzial czlonków Kierownictwa Urzedu w
posiedzeniach Komitetu Integracji Europejskiej i spotkaniach Zespolu Negocjacyjnego.
Istotnym zadaniem, zwiazanym z dazeniem do akcesji, bylo tez czuwanie nad
zapewnieniem niezbednych tlumaczen, zarówno aktów prawnych Wspólnot Europejskich na
jezyk polski, jak tez polskiej legislacji na angielski.
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Równiez w kontekscie integracji szkoleni byli pracownicy Urzedu, nie tylko ze
srodków Phare, ale tez na seminariach TAIEXu i w Akademii Prawa Europejskiego w
Trewirze.
Kolejna bardzo wazna we wspólpracy zagranicznej UOKiK organizacja
miedzynarodowa jest OECD. Zwazywszy, ze Polska jest czlonkiem tej organizacji, Urzad
bral aktywny udzial w pracach dwóch komitetów: Komitetu Prawa i Polityki Konkurencji i
komitetu Polityki konsumenckiej.
Przedstawiciele UOKIK uczestniczyli tez w konferencjach WTO i UNCTAD.
Kolejna organizacja miedzynarodowa, do której UOKiK nalezy, jest zrzeszajaca
rzadowe organy ochrony konsumentów Miedzynarodowa Siec Nadzoru Marketingu (IMSN).
Od listopada 2001 r. UOKiK jest czlonkiem nowe organizacji miedzynarodowej –
Miedzynarodowa Siec do spraw Konkurencji (ICN).
Kontynuowana byla wspólpraca z rosyjskim organem ochrony konkurencji, nastapila
tradycyjna wymiana stazystów, zas jego Prezes odwiedzil UOKiK.
W roku 2001 podpisana zostala umowa o wspólpracy z wegierskim organem ochrony
konkurencji i wymiana wizyt kierownictwa obu stron.
Równiez w 2001 r. UOKiK realizowal dwie umowy partnerskie w zakresie ochrony
konkurencji, konsumentów i w zakresie pomocy publicznej z organami antymonopolowymi ze
Szwecji i z Francji.

12. Dzialalnosc informacyjna UOKiK
Podkreslenia wymaga fakt, ze delegatury Urzedu wykazuja duza aktywnosc w zakresie
wspólpracy z organami samorzadowymi i organizacjami spolecznymi, w tym równiez z
powiatowymi i miejskimi rzecznikami konsumentów.
W 2001 roku Biuro Prasowe zorganizowalo 7 konferencji prasowych oraz ponad 40
spotkan z dziennikarzami stacji telewizyjnych.
Kierownictwo Urzedu oraz rzecznik prasowy UOKiK udzielali wywiadów miedzy innymi
dla: „Wiadomosci” programu I TVP, „Informacji” w Polsacie, „Panoramy” programu II TVP,
„Faktów” w TVN, Warszawskiego Osrodka Telewizyjnego, TV 4.
Przedstawiciele Urzedu udzielali równiez licznych informacji, zarówno ogólnopolskim, jak
i lokalnym rozglosniom radiowym. Najwieksze zainteresowanie wzbudzaly opinie UOKiK na
temat postepowania firm telekomunikacyjnych, z sektora naftowego i dzialajace w systemie
argentynskim.
Prasa byla tez informowana o wydawanych decyzjach, wyrokach sadów, wezwaniach do
zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji, inicjatywach legislacyjnych, wchodzacych w
zycia aktach prawnych. Kazda z takich informacji odbijala sie szerokim echem, czego
efektem okolo 500 artykulów prasowych na temat pracy Urzedu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, które ukazaly sie w ubieglym roku.
Liczba, w porównaniu z danymi z lat poprzednich, swiadczy o stalym wzroscie
zainteresowania dzialalnoscia antymonopolowa i prokonsumencka.
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Biuro Prasowe stale zaangazowane jest w udzielanie informacji o dzialalnosci i
biezacej pracy Urzedu nie tylko przedstawicielom mediów. Bardzo liczna grupe
zainteresowanych problematyka ochrony konkurencji i konsumentów stanowia pracownicy
kancelarii prawniczych, pracownicy naukowi oraz studenci, takze z zagranicy, którym
udostepniane sa wszelkie mozliwe materialy i publikacje.
Waznym elementem w procesie propagowania wiedzy o zadaniach Prezesa UOKiK i
sposobach ich realizacji jest strona internetowa (www.uokik.gov.pl), na której znajduja sie
nowe i archiwalne materialy.
W roku 2001 UOKiK rozpoczal wydawanie Dziennika Urzedowego, w którym
publikowane sa glównie decyzje Prezesa UOKiK oraz wyroki Sadu Antymonopolowego i
Sadu Najwyzszego w sprawach antymonopolowych.

*

*
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