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Realizacja Polityki konkurencji na lata 2008–2010 i Strategii polityki konsumenckiej na lata 2007–2009, likwidacja
G∏ównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz usprawnienie systemu monitorowania pomocy publicznej
– to najwa˝niejsze dzia∏ania podejmowane przez Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2008 roku.
Przeprowadzono 619 post´powaƒ w∏aÊciwych i 719 wyjaÊniajàcych zwiàzanych z naruszeniem zbiorowych
interesów konsumentów, a tak˝e 196 post´powaƒ antymonopolowych oraz 493 wyjaÊniajàce w sprawach
praktyk ograniczajàcych konkurencj´.
Przyj´ta w lipcu 2008 roku przez Rad´ Ministrów Polityka konkurencji na lata 2008–2010 szczegó∏owo okreÊla
zadania Urz´du w tym obszarze. Jednym z priorytetów zapisanych w dokumencie by∏o zwi´kszenie
efektywnoÊci dzia∏aƒ UOKiK. W tym celu trwa∏y prace nad dokumentami i aktami prawnymi, które wesz∏y
w ˝ycie na poczàtku 2009 roku. Jednym z nich by∏y wyjaÊnienia w sprawie kryteriów wyznaczania wysokoÊci
kar pieni´˝nych nak∏adanych na przedsi´biorców naruszajàcych prawo antymonopolowe.
Majà one na celu zwi´kszenie transparentnoÊci w zakresie ustalania sankcji oraz umo˝liwienie profesjonalnym
uczestnikom rynku samodzielnego, wst´pnego oszacowania wysokoÊci kary za dzia∏ania niezgodne z prawem.
Urzàd opracowa∏ równie˝ nowe rozporzàdzenie w sprawie programu ∏agodzenia kar (leniency) oraz wytyczne
na ten temat. Zgodnie z tym programem, od 2004 roku przedsi´biorca, który przyzna si´ do udzia∏u
w niedozwolonym porozumieniu i dostarczy organowi antymonopolowemu informacji o kartelu, b´dzie móg∏
liczyç nawet na zwolnienie z sankcji finansowej. Nowe przepisy wprowadzajà u∏atwienia w sk∏adaniu wniosków
oraz majà za zadanie zach´ciç jak najwi´kszà liczb´ przedsi´biorców do wspó∏pracy z UOKiK. Dzi´ki temu
mo˝liwe b´dzie skuteczniejsze wykrywanie niedozwolonych porozumieƒ.
W ramach prac legislacyjnych Urzàd opiniowa∏ niemal 2 tys. aktów prawnych w toku konsultacji
mi´dzyresortowych.
Usprawniony zosta∏ tak˝e system monitorowania pomocy publicznej w Polsce. Uruchomiono aplikacj´ SHRIMP,
której podstawowym zadaniem jest u∏atwienie sporzàdzania i przekazywania sprawozdaƒ o udzielonym
wsparciu. System docelowo ma te˝ pe∏niç funkcj´ rejestru pomocy de minimis.
Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmowa∏ równie˝ szereg dzia∏aƒ majàcych na celu ochron´
s∏abszych uczestników rynku. S∏u˝y∏y temu mi´dzy innymi kontrole wzorców umów stosowanych przez
przedsi´biorców. W 2008 roku sprawdzono umowy stosowane przez banki, organizatorów turystyki,
niepubliczne przedszkola oraz alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych. Na realizacj´ zadaƒ z zakresu
ochrony konsumentów Urzàd przekaza∏ organizacjom pozarzàdowym blisko 2,14 mln z∏ – mi´dzy innymi na
prowadzenie bezp∏atnego poradnictwa i pomocy prawnej oraz infolinii konsumenckiej. Trwa∏y tak˝e prace nad
dokumentem okreÊlajàcym wysokoÊç kar za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, który wszed∏
w ˝ycie w 2009 roku.
W 2008 roku Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów aktywnie dzia∏a∏ na arenie mi´dzynarodowej,
mi´dzy innymi poprzez udzia∏ w pracach nad projektami dyrektyw WE w zakresie ochrony konsumentów.
W Polsce odby∏y si´ równie˝ konferencje z udzia∏em goÊci zagranicznych, dotyczàce mi´dzy innymi programu
leniency, pomocy publicznej oraz private enforcement.
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Informacje ogólne
Misjà Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez
ochron´ i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji.
Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji rzàdowej.
Do jego kompetencji nale˝y kszta∏towanie polityki antymonopolowej oraz ochrony konsumentów.
Podstawowym instrumentem Prezesa Urz´du w zakresie ochrony konkurencji jest prowadzenie post´powaƒ
antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczajàcych konkurencj´, takich jak nadu˝ywanie pozycji dominujàcej
na rynku czy tworzenie niedozwolonych porozumieƒ (karteli). Post´powania te mogà si´ zakoƒczyç nakazem
zaniechania kwestionowanych dzia∏aƒ oraz na∏o˝eniem kary pieni´˝nej. Prezesowi UOKiK przys∏uguje równie˝
prawo kontroli koncentracji, w celu niedopuszczenia do sytuacji, w której w wyniku ∏àczenia si´ przedsi´biorców
powstanie podmiot dominujàcy na rynku.
Od 2004 roku Prezes UOKiK opiniuje projekty pomocy publicznej udzielanej przedsi´biorcom w ramach
programów pomocowych oraz decyzji indywidualnych przed ich wys∏aniem do Komisji Europejskiej,
która jest jedynym organem w∏adnym podejmowaç decyzje w sprawach zgodnoÊci
wsparcia ze wspólnym rynkiem. Na podstawie sprawozdaƒ podmiotów udzielajàcych
pomocy oraz jej beneficjentów Prezes Urz´du przygotowuje raporty roczne
o wsparciu udzielonym przez paƒstwo – przede wszystkim na temat jego
skutecznoÊci i efektywnoÊci oraz wp∏ywu na konkurencj´.
Do kompetencji Prezesa Urz´du nale˝y równie˝ prowadzenie
post´powaƒ w sprawach praktyk naruszajàcych zbiorowe
interesy konsumentów, które mogà si´ zakoƒczyç nakazem
zaniechania kwestionowanych dzia∏aƒ, a tak˝e na∏o˝eniem
kary pieni´˝nej. Kontrole wzorców umów stosowanych
przez przedsi´biorców majà na celu wyeliminowanie z obrotu
prawnego niedozwolonych postanowieƒ umownych,
które kszta∏tujà prawa i obowiàzki konsumentów w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra˝àco naruszajàc ich
interesy.
Ochronie zdrowia i ˝ycia konsumentów s∏u˝à te˝ post´powania w sprawach ogólnego bezpieczeƒstwa produktów. W ich wyniku Prezes UOKiK mo˝e nakazaç wycofanie z rynku wyrobu stwarzajàcego zagro˝enie oraz
na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do 100 tys. z∏.
Zapewnieniu, ˝e w obrocie znajdujà si´ wy∏àcznie
produkty bezpieczne i spe∏niajàce zasadnicze wymagania,
s∏u˝y system nadzoru rynku monitorowany przez
Prezesa Urz´du. UOKiK jest odpowiedzialny równie˝ za
zarzàdzanie systemem monitorowania i kontrolowania
jakoÊci paliw ciek∏ych.
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1.1 Struktura organizacyjna UOKiK
W 2008 roku zmieni∏ si´ sk∏ad kierownictwa Urz´du. Marka Niechcia∏a na stanowisku Prezesa zastàpi∏a Ma∏gorzata
Krasnod´bska-Tomkiel, a stanowisko Wiceprezesa obj´∏a Ma∏gorzata Kozak. Na stanowisku pozosta∏ Wiceprezes
Jaros∏aw Król. Organizacj´ Urz´du okreÊla∏ statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów zarzàdzeniem nr 65
z 20 czerwca 2007 roku (M. P. Nr 39, poz. 451).
W sk∏ad Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wchodzà centrala i dziewi´ç delegatur: w Bydgoszczy,
Gdaƒsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, ¸odzi, Poznaniu, Wroc∏awiu i Warszawie.
W 2008 roku schemat organizacyjny Urz´du przedstawia∏ si´ nast´pujàco:

Prezes UOKiK
Wieceprezes

Wieceprezes

Dyrektor
Generalny

Departament
Polityki Konsumenckiej

Departament
Monitorowania
Pomocy Publicznej

Biuro
Dyrektora Generalnego

Departament Kontroli
Koncentracji

Departament
Analiz Rynku

Departament
Nadzoru Rynku

Departament
Bud˝etu i Administracji

Departament
Ochrony Konkurencji

Samodzielne Stanowisko ds.
Informacji Niejawnych

Departament
Wspó∏pracy z Zagranicà
i Komunikacji Spo∏ecznej

Samodzielne Stanowisko
ds. Audytu Wewn´trznego

Departament Prawny
i Orzecznictwa
Europejskiego

Delegatury

Sekretariat Prezesa

1.2 Stan zatrudnienia
Stan zatrudnienia w Urz´dzie w 2008 roku, z uwzgl´dnieniem struktury zawodowej i fluktuacji kadr, przedstawiajà
poni˝sze zestawienia.
1.2.1 Stan zatrudnienia w UOKiK

8

osoby

etaty

1 stycznia 2008

285

273,85

31 grudnia 2008

296

282,125

Êrednio w roku

291,9

279,59

1.2.2 Struktura zawodowa i wiekowa pracowników UOKiK1
Wiek w latach
ukoƒczonych

Prawnicy

EkonomiÊci

Inne zawody

Razem

% do ogó∏u
zatrudnionych

do 30

47

13

38

98

33

30-40

70

21

33

124

42

40-55

14

19

18

51

17

2

15

6

23

8

133

68

95

296

100

pow. 55
Razem

1

Wszystkie dane liczbowe zawarte w Sprawozdaniu przedstawiajà stan na 31 grudnia 2008 r.

1.2.3 Fluktuacja kadr w 2008 roku
osoby

etaty

zatrudniono

58

52,65

rozwiàzano stosunek pracy

44

41,7

1.2.4 Wykszta∏cenie pracowników UOKiK wed∏ug struktury wiekowej
Wiek w latach
ukoƒczonych

stopieƒ naukowy
doktora

tytu∏ magistra
lub licencjat

wykszta∏cenie
Êrednie

Razem

do 30

brak

88

10

98

30-40

5

114

5

124

40-55

brak

46

5

51

pow. 55

2

17

4

23

Razem

7

265

24

296

1.3 Bud˝et roczny UOKiK
Ca∏kowity bud˝et roczny: 51,08 mln z∏, z czego:
● Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 29,77 mln z∏,
● G∏ówny Inspektorat Inspekcji Handlowej – 19,17 mln z∏,
● dotacje na finansowanie zadaƒ publicznych z zakresu ochrony konsumentów
zlecanych do realizacji organizacjom pozarzàdowym – 2,14 mln z∏.

1.4 Kary pieni´˝ne
UOKiK na∏o˝y∏ w 2008 r. kary pieni´˝ne na kwot´ 95,37 mln z∏, w tym:
● za stosowanie praktyk ograniczajàcych konkurencj´: 67,67 mln z∏,
● za stosowanie praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów: 25,40 mln z∏,
● za zw∏ok´ w wykonaniu decyzji: 1,61 mln z∏,
● za nieudzielenie informacji: 361,91 tys. z∏,
● w zakresie ogólnego bezpieczeƒstwa produktów: 242 tys. z∏,
● za niezg∏oszenie zamiaru koncentracji lub dokonanie koncentracji bez uzyskania
wymaganej zgody Prezesa UOKiK: 95,7 tys. z∏.

W rejestrze kar pieni´˝nych
istniejà nale˝noÊci Skarbu
Paƒstwa wynikajàce
z prawomocnych decyzji
wydanych przed 2008 r.
w wysokoÊci 66,12 mln z∏.
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Ogólna charakterystyka zadaƒ Prezesa
UOKiK
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, do zadaƒ Prezesa UOKiK nale˝y mi´dzy
innymi:
● kontrola przestrzegania przez przedsi´biorców prawa konkurencji i konsumentów, w tym wydawanie
decyzji w sprawach praktyk ograniczajàcych konkurencj´ i dotyczàcych koncentracji oraz naruszeƒ
zbiorowych interesów konsumentów,
● opracowywanie i przedk∏adanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczàcych ochrony
konkurencji i konsumentów, a tak˝e rzàdowych programów rozwoju obu polityk,
● prowadzenie badaƒ stanu koncentracji gospodarki oraz zachowaƒ rynkowych przedsi´biorców,
● inicjowanie badaƒ towarów i us∏ug,
● wyst´powanie do przedsi´biorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
● wspó∏praca z innymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarzàdowymi zajmujàcymi si´ ochronà
konsumentów,
● wspó∏praca z zagranicznymi i mi´dzynarodowymi instytucjami oraz realizacja zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych Polski w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów oraz pomocy publicznej, w szczególnoÊci
realizacja zobowiàzaƒ wynikajàcych z cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
Prezes UOKiK wykonuje tak˝e zadania okreÊlone w odr´bnych ustawach, mi´dzy innymi:
● monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsi´biorcom na podstawie odr´bnych przepisów, ocena
jej skutecznoÊci oraz efektywnoÊci, a tak˝e wp∏ywu na konkurencj´,
● nadzór nad ogólnym bezpieczeƒstwem produktów przeznaczonych dla konsumentów,
● nadzór nad zgodnoÊcià wyrobów wprowadzanych na rynek z zasadniczymi wymaganiami,
● monitorowanie systemu kontroli jakoÊci paliw.

3

Prace legislacyjne
Prezes UOKiK jest zobowiàzany do opracowywania rzàdowych projektów aktów prawnych dotyczàcych
ochrony konkurencji i konsumentów. Sà one uzgadniane z odpowiednimi resortami, a nast´pnie przedk∏adane
do akceptacji Radzie Ministrów.
W 2008 roku UOKiK zaopiniowa∏ ponad 2 tys. projektów aktów prawnych i innych dokumentów skierowanych
do Urz´du w ramach konsultacji mi´dzyresortowych. Opiniujàc je, brano pod uwag´ przede wszystkim wp∏yw
okreÊlonych regulacji na konkurencj´ na rynku, ich skutki dla konsumentów oraz zgodnoÊç z zasadami udzielania
pomocy publicznej dla przedsi´biorców.
Z inicjatywy Urz´du trwa∏y prace nad nast´pujàcymi projektami:
● regulacja dotyczàca programu ∏agodzenia kar dla uczestników niedozwolonych porozumieƒ (leniency),
● przepisy likwidujàce instytucj´ G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej,
● nowelizacja ustawy o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej,
● rozporzàdzenie w sprawie wykazu podmiotów zobowiàzanych do przekazywania sprawozdaƒ o udzielonej
pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy,
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●

rozporzàdzenie w sprawie wykazu podmiotów zobowiàzanych do przekazywania sprawozdaƒ o udzielonej
pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP,
● rozporzàdzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy
publicznej,
● przepisy dotyczàce sposobu przep∏ywu informacji w ramach systemu kontroli wyrobów wprowadzonych
do obrotu,
● zarzàdzenie w sprawie nadania statutu Urz´dowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prace legislacyjne nad najwa˝niejszymi projektami w 2008 roku
Projekt rozporzàdzenia w sprawie trybu post´powania w przypadku wystàpienia przedsi´biorców
do Prezesa UOKiK o odstàpienie od wymierzenia kary pieni´˝nej lub jej z∏agodzenie
Zgodnie z nowymi przepisami, przedsi´biorca chcàcy przyznaç si´ do udzia∏u w nielegalnym porozumieniu
b´dzie móg∏ z∏o˝yç wniosek nawet w sytuacji braku wszystkich wymaganych informacji. W takiej sytuacji wniosek
b´dzie przyjmowany pod warunkiem uzupe∏nienia go przez przedsi´biorc´ w wyznaczonym terminie. Jest to
o tyle istotne, ˝e wy∏àcznie przedsi´biorca, który przyzna si´ jako pierwszy i dostarczy dowód na istnienie
kartelu, mo˝e liczyç na ca∏kowite unikni´cie kary. Kolejni wnioskodawcy mogà spodziewaç si´ jedynie obni˝enia
sankcji: drugi w kolejnoÊci – do 50 proc., trzeci – do 30 proc., pozostali – do 20 proc. kary, która zosta∏aby
na nich na∏o˝ona, gdyby nie z∏o˝yli wniosku leniency.
Ponadto przepisy doprecyzowujà zakres informacji, które powinny zostaç przedstawione przez przedsi´biorców
ubiegajàcych si´ o obj´cie programem.
Ustawa z 10 lipca 2008 roku o zniesieniu instytucji G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej
W konsekwencji zmian, które obowiàzujà od 31 grudnia 2008 roku, usprawnione zosta∏y procedury kontroli,
co pozwala na sprawne eliminowanie zagro˝eƒ i ryzyka stwarzanego przez niebezpieczne produkty
sprzedawane w Polsce. Zmiana ta umo˝liwi∏a tak˝e efektywniejsze wykorzystanie informacji przekazywanych
na przyk∏ad w ramach europejskiego systemu RAPEX, opisanego w dalszej cz´Êci Sprawozdania.
Rozporzàdzenie z 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wykazu podmiotów zobowiàzanych do przekazywania
sprawozdaƒ o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
Rozporzàdzenie wdra˝a aplikacj´ SHRIMP, czyli System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania
Pomocy Publicznej, który umo˝liwia podmiotom udzielajàcym wsparcia przekazywanie do UOKiK w jednolitej
formie sprawozdaƒ o udzielonej pomocy publicznej oraz informacji o jej nieudzieleniu. WczeÊniej informacje te
przesy∏ane by∏y za poÊrednictwem poczty elektronicznej, a nast´pnie przetwarzane. Jako pierwsze do stosowania
tej aplikacji zobowiàzano jednostki samorzàdu terytorialnego województwa mazowieckiego.
W 2008 roku UOKiK bra∏ równie˝ udzia∏ w pracach nad regulacjami dotyczàcymi mi´dzy innymi:
● swobody prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
● prawa energetycznego,
● prawa lotniczego,
● telekomunikacji,
● prawa farmaceutycznego,
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●

dochodzenia roszczeƒ w post´powaniu grupowym,
● bieg∏ych rewidentów i ich samorzàdu, firm audytorskich oraz nadzoru publicznego,
● ochrony indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz Rzecznika Praw Pacjenta.
UOKiK opiniowa∏ tak˝e dokumenty wspólnotowe, w tym Bia∏à Ksi´g´ w sprawie roszczeƒ odszkodowawczych
za naruszenie wspólnotowych przepisów antymonopolowych.
Nowelizacja ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
W 2008 roku opiniowane by∏y dwa projekty nowelizacji ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Urzàd negatywnie odniós∏ si´ do proponowanej podczas nowelizacji zmiany majàcej polegaç na ograniczeniu
uprawnieƒ kontrolnych UOKiK w odniesieniu do jego dzia∏aƒ wymierzonych w najci´˝sze naruszenia prawa
antymonopolowego – kartele. W tym zakresie kompetencje Prezesa Urz´du muszà gwarantowaç jego skutecznoÊç.
Celem UOKiK nie jest bowiem kontrola firm pod kàtem prawid∏owego wykonywania na∏o˝onych na nich
prawem obowiàzków, ale eliminowanie praktyk uniemo˝liwiajàcych sprawne funkcjonowanie mechanizmów
gospodarki wolnorynkowej.
Mo˝liwoÊç prowadzenia niezapowiedzianych kontroli w siedzibach przedsi´biorców, umo˝liwi∏a Urz´dowi
na przestrzeni ostatnich lat rozbicie wielu szkodliwych porozumieƒ funkcjonujàcych na ró˝nych rynkach mi´dzy
innymi budowlanym, paliwowym i spo˝ywczym. Ich uczestnicy cz´sto przez wiele lat czerpali nieuzasadnione
korzyÊci ze wspólnego ustalania cen czy podzia∏u rynku kosztem konkurentów i konsumentów. W wi´kszoÊci
tych przypadków przy przeprowadzaniu kontroli kluczowy by∏ element zaskoczenia. Pozbawianie Urz´du
uprawnieƒ kontrolnych sprzyja∏oby kartelizacji rynków w Polsce, a konsekwencje bardzo szybko odczuliby
wszyscy – p∏acàc wy˝sze ceny przy mniejszej mo˝liwoÊci wyboru produktów.
Uwagi UOKiK w ww. zakresie zosta∏y uwzgl´dnione.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Projekt zak∏ada∏ mi´dzy innymi wprowadzenie sztywnych mar˝ i cen zbytu leków refundowanych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Konsekwencjà tych rozwiàzaƒ móg∏by byç wzrost cen, poniewa˝ firmy farmaceutyczne
zosta∏yby pozbawione mo˝liwoÊci konkurowania w granicach dopuszczalnych dziÊ przez prawo. Propozycja ta,
w ocenie UOKiK, przeczy∏a zasadom wolnego rynku i mog∏a niekorzystnie odbiç si´ na ostatecznym odbiorcy
– pacjencie, który zosta∏by zmuszony do zakupu leków po znacznie wy˝szych cenach. WàtpliwoÊci budzi∏
równie˝ zakaz posiadania tak˝e w ramach jednej grupy kapita∏owej
wi´cej ni˝ 1 proc. aptek ogólnodost´pnych na terenie województwa. Wbrew zamierzeniom projektodawcy, takie
rozwiàzanie nie ochroni∏oby konsumentów przed negatywnymi skutkami rynkowej dominacji. W opinii Urz´du
wprowadzenie tych zmian spowodowa∏oby dyskryminacj´
przedsi´biorczych w∏aÊcicieli aptek, którzy nie mogliby
rozwijaç swojej dzia∏alnoÊci i otwieraç nowych punktów
sprzeda˝y. Antykonkurencyjny charakter mia∏ równie˝
zakaz prowadzenia przez poszczególne podmioty
grupy kapita∏owej jednoczeÊnie apteki i hurtowni
leków oraz zobligowanie G∏ównego Inspektora
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Farmaceutycznego do odbierania zezwoleƒ, w przypadku gdy zakaz zostanie naruszony. W tym kontekÊcie
pojawi∏y si´ wàtpliwoÊci co do konstytucyjnoÊci tego rozwiàzania, poniewa˝ Ustawa Zasadnicza gwarantuje
ochron´ w∏asnoÊci jako fundamentalnej wartoÊci oraz wolnoÊç prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Prace nad projektem nie zosta∏y ukoƒczone w 2008 roku.
Projekt ustawy o dochodzeniu roszczeƒ w post´powaniu grupowym
W projekcie tym, zdaniem Urz´du, doprecyzowania wymaga∏a kwestia udzia∏u organizacji pozarzàdowych
w procedurze sàdowej. Zbyt ma∏à rol´ przewidziano dla podmiotów zajmujàcych si´ pomocà s∏abszym uczestnikom rynku. Miejski / powiatowy rzecznik konsumentów móg∏by wprawdzie wnosiç powództwa, jednak
reprezentantem grupy przed sàdem mo˝e byç wy∏àcznie adwokat lub radca prawny. Tymczasem to w∏aÊnie
rzecznicy reprezentujà obywateli przed sàdami cywilnymi w sprawach dotyczàcych naruszenia zbiorowych
interesów konsumentów, posiadajà wi´c odpowiednià wiedz´ i niezb´dne doÊwiadczenie. Mo˝liwoÊç
reprezentowania grupy powinny mieç równie˝ Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich, jednak wed∏ug projektu nie mia∏y one prawa nawet do wnoszenia powództwa. W projekcie ustawy
przewidziano tak˝e mo˝liwoÊç wnoszenia pozwów w sprawach innych ni˝ konsumenckie. Dlatego – zdaniem
UOKiK – wÊród podmiotów uprawnionych do wyst´powania w charakterze reprezentanta grupy mog∏yby
znaleêç si´ inne organizacje spo∏eczne – na przyk∏ad reprezentujàce interesy przedsi´biorców. By∏oby to zgodne
ze stanowiskiem Komisji Europejskiej przedstawionym w dokumentach dotyczàcych pozwów zbiorowych.
Prace nad projektem nie zosta∏y ukoƒczone w 2008 roku.

4

Ochrona konkurencji – praktyki
ograniczajàce konkurencj´
oraz kontrola koncentracji
W lipcu 2008 roku Rada Ministrów przyj´∏a Polityk´ konkurencji na lata 2008–2010, która wyznacza kierunki
dzia∏ania Urz´du w tym zakresie. W dokumencie wskazano mi´dzy innymi potrzeb´ sprawniejszego wykrywania
praktyk monopolistycznych, zapewnienia przedsi´biorcom bezpieczeƒstwa prawnego i zwi´kszenia transparentnoÊci dzia∏ania Urz´du. Realizacji tego ostatniego postulatu s∏u˝y∏y prace nad wytycznymi w sprawie ustalania
wysokoÊci kar pieni´˝nych nak∏adanych na przedsi´biorców naruszajàcych prawo antymonopolowe.
Polityka konkurencji przewiduje ponadto doskonalenie metod oceny skutków rozpatrywanych koncentracji,
efektywniejsze eliminowanie zabronionych praktyk na rynkach lokalnych, wspieranie i tworzenie konkurencji
w sektorach regulowanych, aktywny udzia∏ Polski na arenie mi´dzynarodowej oraz propagowanie wiedzy
dotyczàcej konkurencji.

4.1. Informacje ogólne
Chroniàc konkurencj´, Urzàd przeciwdzia∏a praktykom, które zagra˝ajà uczciwej rywalizacji pomi´dzy
przedsi´biorcami. Podstawowym instrumentem w tym zakresie jest prowadzenie post´powaƒ antymonopolowych
przeciwko rynkowym dominantom, którzy nadu˝ywajà swojej pozycji.
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Prezesowi UOKiK przys∏uguje równie˝ prawo kontroli okreÊlonych transakcji, dokonywanych przez przedsi´biorców, w celu wyeliminowania ryzyka zwiàzanego z mo˝liwoÊcià istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku
planowanej fuzji lub przej´cia. Mo˝e ono polegaç na powstaniu podmiotu, który b´dzie dysponowa∏ zbyt du˝à
si∏à rynkowà.

4.2. Praktyki ograniczajàce konkurencj´
Praktyki ograniczajàce konkurencj´ prowadzà do zak∏ócenia mechanizmów wolnego rynku. Dla konsumentów
oznaczajà wysokie ceny, mniejszy wybór oraz gorszà jakoÊç oferowanych dóbr i us∏ug. Zalicza si´ do nich
porozumienia ograniczajàce konkurencj´ oraz nadu˝ywanie pozycji dominujàcej.
Prezes UOKiK prowadzi post´powania antymonopolowe przeciw przedsi´biorcom, którzy naruszajà
zakaz praktyk ograniczajàcych konkurencj´. W wyniku takich post´powaƒ mo˝e wydaç decyzj´ nakazujàcà
zaniechanie dzia∏aƒ sprzecznych z prawem oraz na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do 10 proc. ubieg∏orocznego przychodu.
Je˝eli w prowadzonym post´powaniu zostanie uprawdopodobnione stosowanie przez przedsi´biorców antykonkurencyjnych praktyk, Prezes Urz´du mo˝e przyjàç od nich zobowiàzanie do podj´cia okreÊlonych dzia∏aƒ
w celu zapobie˝enia tym naruszeniom. Przyjmujàc takie zobowiàzanie, Prezes UOKiK odst´puje od prowadzenia post´powania dowodowego oraz wydania decyzji stwierdzajàcej stosowanie praktyki i na∏o˝enia kary. Rozwiàzanie to pozwala na osiàgni´cie wi´kszej skutecznoÊci dzia∏aƒ Urz´du, którego podstawowym zadaniem jest
ochrona konkurencji, nie zaÊ karanie przedsi´biorców.
Post´powania wszczynane sà jedynie z urz´du. Mo˝liwe jest jednak pisemne zawiadomienie Prezesa UOKiK
dotyczàce podejrzenia o stosowanie zakazanych w ustawie praktyk. W roku ubieg∏ym Urzàd otrzyma∏ 292
zawiadomienia, w wyniku czego wszcz´to 187 post´powaƒ wyjaÊniajàcych i 29 post´powaƒ antymonopolowych.
W sytuacji, gdy badana praktyka mo˝e mieç wp∏yw na handel mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi UE, post´powanie antymonopolowe jest prowadzone tak˝e w oparciu o przepisy prawa wspólnotowego – art. 81 i 82 Traktatu
ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà (TWE).
Ogó∏em

Zakoƒczone
w 2008 r.

196

104

a. post´powania antymonopolowe w sprawach porozumieƒ horyzontalnych
w tym: – prowadzone na podstawie art. 81 TWE

14
5

7
2

b. post´powania antymonopolowe w sprawach porozumieƒ wertykalnych3
c. Post´powania antymonopolowe w sprawach nadu˝ycia pozycji dominujàcej
w tym: – prowadzone na podstawie art. 82 TWE
Post´powania wyjaÊniajàce:

30
152
6
493

13
84
3
349

Post´powania antymonopolowe:
2

2
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Stronami porozumieƒ horyzontalnych (poziomych) sà przedsi´biorstwa ze sobà konkurujàce, a wi´c dzia∏ajàce na tym samym
szczeblu obrotu gospodarczego. G∏ównym ich celem jest ograniczenie wzajemnej konkurencji poprzez np. ustalanie cen.
3
Porozumienia wertykalne (pionowe) zawierane sà mi´dzy przedsi´biorstwami dzia∏ajàcymi na ró˝nych szczeblach obrotu,
tj. niekonkurujàcymi ze sobà. Stronami mogà tu byç przyk∏adowo producent i dystrybutor albo hurtownik i detalista.

W zakoƒczonych w 2008 roku post´powaniach zapad∏y nast´pujàce rozstrzygni´cia:
Rodzaj praktyki:
Porozumienia
Porozumienia Nadu˝ywanie
horyzontalne
wertykalne
pozycji
dominujàcej
Liczba decyzji o uznaniu praktyki za ograniczajàcà
konkurencj´ i nakazujàcych jej zaniechanie

3

3

32

Liczba decyzji o uznaniu praktyki za ograniczajàcà
konkurencj´ i stwierdzajàcych jej zaniechanie

2

4

10

Liczba decyzji o niestwierdzeniu stosowania
praktyki ograniczajàcej konkurencj´4

2

3

11

0

3

31

Inne decyzje
4

Na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

4.2.1. Porozumienia ograniczajàce konkurencj´
Przepisy prawa antymonopolowego zakazujà porozumieƒ, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie,
ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku.
Za tego typu praktyki uznaje si´ w szczególnoÊci:
● ustalanie (bezpoÊrednio lub poÊrednio) cen i innych warunków zakupu lub sprzeda˝y towarów,
● ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub zbytu oraz post´pu technicznego lub inwestycji,
● podzia∏ rynków zbytu lub zakupu,
● stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi ucià˝liwych lub niejednolitych warunków umów,
stwarzajàcych tym osobom zró˝nicowane warunki konkurencji,
● uzale˝nianie zawarcia umowy od przyj´cia lub spe∏nienia przez drugà stron´ innego Êwiadczenia,
niemajàcego rzeczowego ani zwyczajowego zwiàzku z przedmiotem umowy,
● ograniczanie dost´pu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsi´biorców nieobj´tych porozumieniem,
● uzgadnianie przez przedsi´biorców przyst´pujàcych do przetargu lub przez tych przedsi´biorców
i organizatora przetargu warunków sk∏adanych ofert, w szczególnoÊci zakresu prac lub ceny (tzw. zmowy
przetargowe).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje dwa rodzaje wy∏àczeƒ od generalnego zakazu
zawierania porozumieƒ antykonkurencyjnych. Pierwsze z nich dotyczy tzw. porozumieƒ bagatelnych, tj.:
● zawieranych mi´dzy konkurentami, których ∏àczny udzia∏ w rynku nie przekracza 5 proc.,
● zawieranych mi´dzy przedsi´biorcami, którzy nie sà konkurentami, je˝eli udzia∏ w rynku któregokolwiek
z nich nie przekracza 10 proc.
Bioràc pod uwag´ niewielkà si∏´ rynkowà stron takich porozumieƒ, mo˝na uznaç, ˝e nie sà one na tyle istotne,
by ograniczyç samodzielnoÊç i mo˝liwoÊci wyboru przedsi´biorcom oraz stanowiç barier´ dla funkcjonowania
mechanizmów rynkowych.
Wy∏àczenie to nie dotyczy jednak porozumieƒ polegajàcych mi´dzy innymi na ustalaniu cen, ograniczaniu lub
kontrolowaniu produkcji i zbytu, podziale rynków, a tak˝e zmowy przetargowej. Takie praktyki sà szczególnie
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niebezpieczne z punktu widzenia konkurencji, nawet je˝eli zawierajà je przedsi´biorcy nie posiadajàcy znaczàcej
pozycji rynkowej.
Drugi rodzaj wy∏àczeƒ, tzw. wy∏àczenia grupowe, wprowadzane sà w drodze rozporzàdzeƒ Rady Ministrów.
Odnoszà si´ one do wybranych kategorii porozumieƒ, które przyczyniajà si´ do polepszenia produkcji lub dystrybucji towarów, czy te˝ post´pu technicznego lub gospodarczego. Niezb´dne jest, aby tego typu uzgodnienia
pomi´dzy przedsi´biorcami zapewnia∏y nabywcy lub u˝ytkownikowi korzyÊci i nie nak∏ada∏y na zainteresowanych nadmiernych ograniczeƒ, które nie sà niezb´dne, ani nie stwarza∏y mo˝liwoÊci wyeliminowania konkurencji
z rynku. Wy∏àczenia te, ze wzgl´du na sposób ich wprowadzania (ex ante), majà dawaç przedsi´biorcom
pewnoÊç, w jakim zakresie ich dzia∏ania sà legalne, a w jakim naruszajà przepisy antymonopolowe.
Porozumienia ograniczajàce konkurencj´ sà zjawiskiem szczególnie szkodliwym dla gospodarki. Sztuczne
ograniczanie przez przedsi´biorców konkurencji powoduje bowiem, ˝e nie anga˝ujà si´ oni w proces
innowacyjnoÊci zwiàzanej z rozwojem technologicznym produktów oraz z wprowadzaniem bardziej wydajnych
metod produkcji. Porozumienia takie prowadzà do podwy˝szania cen towarów i us∏ug, obni˝enia ich jakoÊci oraz
redukcji zatrudnienia.
Wybrane decyzje Prezesa UOKiK, wydane w 2008 roku dotyczàce porozumieƒ ograniczajàcych
konkurencj´
Farby i lakiery – decyzja z dnia 7 kwietnia 2008 roku (nr DOK-1/2008)
Post´powanie antymonopolowe w tej sprawie zosta∏o wszcz´te w grudniu 2006 roku. Urzàd sprawdza∏,
czy Castorama, w∏aÊciciel 36 marketów budowlanych w ca∏ym kraju, ustali∏a z ICI, producentem wyrobów
farbiarskich, cen´ minimalnà sprzeda˝y czternastu produktów.
W toku post´powania zgromadzono szeroki materia∏ dowodowy, z którego wynika∏o, ˝e dosz∏o do zawarcia
niedozwolonego porozumienia. Spó∏ki co najmniej od 2004 roku ustala∏y nie tylko ceny koƒcowe sprzeda˝y
farb i lakierów, ale tak˝e ich cz´Êci sk∏adowe, takie jak mar˝a. Âwiadczy∏y o tym mi´dzy innymi u˝yte
w korespondencji elektronicznej pomi´dzy przedstawicielami spó∏ki sformu∏owania: ustali∏em, wprowadzam
zgodnie z sugestià, podsumowanie ustaleƒ ostatniego spotkania, a tak˝e: ceny stosowane przez markety nale˝àce
do sieci Castorama. Przedsi´biorcy dzia∏ali w sposób zamierzony i Êwiadomy, czerpiàc przez wiele lat nieuzasadnione korzyÊci z niedozwolonej praktyki i nie zaprzestali jej pomimo prowadzonego przez Prezesa UOKiK
post´powania antymonopolowego.
Sztuczne zawy˝anie cen przez Castoram´, jednego z odbiorców spó∏ki ICI, mia∏o wp∏yw na ceny stosowane
przez pozosta∏ych kontrahentów tego producenta. W konsekwencji tracili tak˝e konsumenci, którzy byli
zmuszeni nabywaç produkty po cenie ustalonej przez uczestników porozumienia. Farby i lakiery oferowane
przez ICI nale˝à do jednych z najch´tniej kupowanych na rynku.
W trakcie post´powania Castorama z∏o˝y∏a wniosek o odstàpienie od wymierzenia kary lub obni˝enie jej
wymiaru (leniency). Jednak zdaniem Prezesa UOKiK spó∏ka nie przyzna∏a si´ do zawarcia porozumienia ograniczajàcego konkurencj´ (co jest jednym z podstawowych warunków), a jedynie do kilku uzgodnieƒ stanowiàcych
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jego cz´Êç. Ponadto nie zaprzesta∏a uczestnictwa w zakazanym porozumieniu. Spó∏ka nie spe∏ni∏a zatem
podstawowych przes∏anek, od których uzale˝nione jest skorzystanie z programu leniency.
Na Castoram´ zosta∏a na∏o˝ona sankcja w wysokoÊci ponad 36,6 mln z∏, a na ICI ponad 9 mln z∏.
Aparaty s∏uchowe – decyzja z dnia 31 grudnia 2008 roku (nr RKT-109/2008)
Po przeprowadzeniu post´powania antymonopolowego Prezes Urz´du uzna∏, ˝e wy∏àczny dystrybutor
aparatów s∏uchowych marki Phonak na terenie Polski oraz 119 sprzedawców detalicznych ustala∏o ceny minimalne
sprzeda˝y towarów.
UOKiK zbada∏ zasady wspó∏pracy pomi´dzy Phonak Polska a dystrybutorami jego produktów, w tym treÊç
∏àczàcych przedsi´biorców umów. Ustalono, ˝e w umowach tych zawarte by∏o postanowienie zobowiàzujàce
sprzedawców do sprzeda˝y aparatów s∏uchowych po cenach nie ni˝szych ni˝ okreÊlone przez Phonak Polska
ceny minimalne.
Po analizie umów wyznaczajàcych ramy wspó∏pracy pomi´dzy przedsi´biorcami Urzàd uzna∏, ˝e ogranicza∏y
one prawo dystrybutorów do samodzielnego ustalania cen detalicznych, poniewa˝ mogli oni stosowaç wy∏àcznie
stawki okreÊlone przez dostawc´. Zakwestionowane dzia∏anie prowadziç mog∏o po stronie dystrybutorów
do wyrównywania si´ cen detalicznych, godzàc w ekonomiczne interesy najs∏abszych uczestników rynku,
jakimi sà nabywcy aparatów s∏uchowych – szczególna grupa odbiorców, którzy z zakupu nie mogà zrezygnowaç
lub zastàpiç go substytutem.
W wyniku dzia∏aƒ Urz´du z treÊci umów dystrybucyjnych usuni´to zakwestionowane postanowienia.
Zaprzestano równie˝ sporzàdzania i przesy∏ania dystrybutorom zestawieƒ cen koƒcowych okreÊlajàcych
minimalne ceny odsprzeda˝y poszczególnych aparatów s∏uchowych.
Z tytu∏u stwierdzonego naruszenia na wszystkich uczestników porozumienia na∏o˝ono kary pieni´˝ne, których
∏àczna wysokoÊç wynios∏a prawie 300 tys. z∏.
Zmowa cenowa na rynku sprzeda˝y lodów – decyzja z 31 grudnia 2008 roku (nr RKT-107/2008)
Post´powanie antymonopolowe w tej sprawie zosta∏o wszcz´te w marcu 2008 roku. W jego toku Urzàd
sprawdza∏ czy Koral, jeden z najwi´kszych producentów lodów w Polsce, oraz ˚abka, organizator sieci
ok. 2 tys. sklepów, zawarli niedozwolone porozumienie, ustalajàc cen´ odsprzeda˝y lodów.
Z zebranego w toku post´powania materia∏u dowodowego wynika∏o, ˝e jednym z postanowieƒ
umowy o wspó∏pracy obowiàzujàcej w latach 2006 – 2007 pomi´dzy tymi przedsi´biorcami by∏o
zobowiàzanie ˚abki do stosowania cen nie ni˝szych ni˝ sugerowane przez producenta lodów.
W wyniku zawartego porozumienia ceny detaliczne lodów Koral kszta∏towa∏y si´ na poziomie
wy˝szym ni˝ w przypadku poddania ich swobodnej grze rynkowej. Ujemne skutki by∏y
odczuwalne przede wszystkim dla konsumentów – klientów sieci ˚abka.
Z ustaleƒ Urz´du wynika, ˝e w kwietniu 2008 roku, w efekcie wszcz´tego post´powania
antymonopolowego, spó∏ki zawar∏y aneks do umowy i usun´∏y kwestionowane przez UOKiK
postanowienie. Tym samym przedsi´biorcy zaprzestali stosowania niedozwolonej praktyki.
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Na spó∏ki zosta∏y na∏o˝one kary pieni´˝ne w wysokoÊci: Koral – prawie 270 tys. z∏, ˚abka – niespe∏na 830 tys. z∏.
Zmowa cenowa na rynku odpadów – decyzja z dnia 31 grudnia 2008 roku (nr RKT-110/2008)
W toku wszcz´tego w grudniu 2007 roku post´powania antymonopolowego Urzàd sprawdza∏, czy dzia∏anie
przedsi´biorców dysponujàcych co najmniej 70-procentowym udzia∏em w rynku wywozu odpadów
w Cz´stochowie by∏o wynikiem niezgodnego z prawem porozumienia.
W jego trakcie ustalono, ˝e firmy jednoczeÊnie wprowadzi∏y jednolite stawki za swoje us∏ugi. Uzgadniajàc
wysokoÊç op∏at, przedsi´biorcy wyeliminowali wzajemnà konkurencj´ cenowà, unikajàc przy tym ryzyka utraty
udzia∏ów rynkowych, jakie mog∏oby towarzyszyç podniesieniu stawki w sposób indywidualny. Porozumienie
spowodowa∏o szkody równie˝ po stronie odbiorców us∏ug, zostali oni bowiem pozbawieni mo˝liwoÊci
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Na przedsi´biorców zosta∏y na∏o˝one kary w wysokoÊci: Ochrona Ârodowiska – ponad 9 tys. z∏, Sita – prawie
481 tys. z∏, Remondis – ponad 1,8 mln z∏, Zak∏ad Oczyszczania Miasta – ponad 87 tys. z∏, Prywatny Zak∏ad
Oczyszczania Miasta – 239 tys. z∏, Wywóz NieczystoÊci oraz Przewóz ¸adunków – 267,5 tys. z∏, Professional
– ponad 34 tys. z∏.
Ju˝ w trakcie prowadzonego przez Urzàd post´powania przedsi´biorcy wprowadzili nowe cenniki us∏ug.
W zwiàzku z tym UOKiK stwierdzi∏ zaniechanie stosowania niedozwolonej praktyki.
4.2.2. Program ∏agodzenia kar (leniency)
W 2004 roku do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadzono przepisy przewidujàce
∏agodzenie kar dla skruszonych uczestników karteli, którzy zdecydujà si´ na dobrowolne odstàpienie od bezprawnej praktyki i podejmà wspó∏prac´ z Urz´dem, przedstawiajàc dowody na istnienie niedozwolonego
porozumienia.
Zmowy przedsi´biorców dotyczàce podzia∏u rynku czy ograniczania konkurencji cenowej nale˝à do najbardziej
szkodliwych naruszeƒ prawa konkurencji. Sà one niezwykle trudne do wykrycia ze wzgl´du na niejawny
charakter. Majà negatywny wp∏yw na gospodark´, dlatego kary dla uczestników sà dotkliwe – mogà si´gaç
nawet do 10 proc. ich przychodu. Celem wzorowanego na modelu amerykaƒskim, a nast´pnie przyj´tego
tak˝e przez Komisj´ Europejskà rozwiàzania dajàcego mo˝liwoÊç zmniejszenia odpowiedzialnoÊci finansowej
za zmow´, jest zwi´kszenie wykrywalnoÊci karteli oraz zach´cenie uczestników niedozwolonych porozumieƒ
do zaprzestania praktyk naruszajàcych regu∏y uczciwej rywalizacji rynkowej.
Opracowane w 2008 roku rozporzàdzenie w sprawie programu leniency ma u∏atwiç skruszonym przedsi´biorcom korzystanie z tego rozwiàzania. Szczegó∏y przedstawione sà w rozdziale poÊwi´conym pracom
legislacyjnym (rozdz. 3).

Liczba wniosków zg∏oszonych
do UOKiK w ramach programu leniency

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

1

2

2

6

5
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4.2.3. Nadu˝ywanie pozycji dominujàcej
Istotà praktyki polegajàcej na nadu˝ywaniu pozycji dominujàcej jest bezprawne dzia∏anie jednego lub grupy
przedsi´biorców, prowadzàce do ograniczenia samodzielnoÊci kontrahentów i konkurentów oraz narzucanie
zasad mniej korzystnych, ni˝ mia∏oby to miejsce w warunkach efektywnej konkurencji.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza domniemanie, w myÊl którego przedsi´biorca
ma pozycj´ dominujàcà, je˝eli jego udzia∏ w rynku przekracza 40 proc. Jednak ka˝da sprawa oceniana jest
indywidualnie, a kryterium decydujàcym jest faktyczna si∏a rynkowa, jakà dysponuje podmiot gospodarczy.
W okreÊlonych przypadkach posiadanie znacznie mniejszego ni˝ 40-procentowy udzia∏u w rynku mo˝e zapewniaç przewag´ nad konkurentami.
Ustawa antymonopolowa zawiera przyk∏adowy katalog praktyk polegajàcych na nadu˝ywaniu pozycji
dominujàcej:
● bezpoÊrednie lub poÊrednie narzucanie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo
ra˝àco niskich, odleg∏ych terminów p∏atnoÊci lub innych warunków zakupu albo sprzeda˝y towarów,
● ograniczanie produkcji, zbytu lub post´pu technicznego ze szkodà dla kontrahentów lub konsumentów,
● stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi ucià˝liwych lub niejednolitych warunków umów,
stwarzajàcych tym osobom zró˝nicowane warunki konkurencji,
● uzale˝nianie zawarcia umowy od przyj´cia lub spe∏nienia przez drugà stron´ innego Êwiadczenia,
które nie ma rzeczowego ani zwyczajowego zwiàzku z przedmiotem umowy,
● przeciwdzia∏anie ukszta∏towaniu si´ warunków niezb´dnych do powstania bàdê rozwoju konkurencji,
● narzucanie przez przedsi´biorc´ ucià˝liwych warunków umów, przynoszàcych mu nieuzasadnione
korzyÊci,
● podzia∏ rynku wed∏ug kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.
Wybrane decyzje Prezesa UOKiK wydane w 2008 roku dotyczàce przypadków nadu˝ywania pozycji
dominujàcej
Rynek energii elektrycznej – decyzja z 30 wrzeÊnia 2008 roku (nr RPZ-34/2008)
W lutym 2008 roku, po skardze konsumenta, Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczà∏ post´powanie antymonopolowe przeciwko spó∏ce Enea Operator w zwiàzku z naliczaniem podwójnej op∏aty abonamentowej za energi´. Post´powanie wykaza∏o, ˝e za styczeƒ 2008 roku klienci zu˝ywajàcy pràd na potrzeby
gospodarstw domowych otrzymali rachunki zawierajàce obcià˝enie dwiema op∏atami abonamentowymi
– naliczonymi przez dystrybutora oraz sprzedawc´ energii.
Zdaniem Urz´du, tego typu
dzia∏anie stanowi przejaw nadu˝ywania pozycji rynkowej przedsi´biorcy
poprzez
bezprawne pobieranie
abonamentu przez sprze-
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dawc´ energii. Praktyka Enei, mimo ˝e obejmowa∏a jedynie miesiàc styczeƒ, w zwiàzku z ró˝nymi systemami
rozliczeƒ w chwili wydawania decyzji dotyczy∏a równie˝ klientów, którzy nie otrzymali jeszcze rachunku.
Dlatego spó∏ka zosta∏a zobligowana do zaniechania stosowania tej praktyki oraz obcià˝ona sankcjà finansowà
w wysokoÊci 160 tys. z∏.
Rynek transportu publicznego – decyzja z 2 paêdziernika 2008 roku (nr RLU-43/2008)
Post´powanie zosta∏o wszcz´te w czerwcu 2007 roku na skutek zawiadomienia skierowanego do Urz´du
przez Lubelskà Korporacj´ Komunikacyjnà. Przedsi´biorca zarzuci∏ Gminie Lublin bezpodstawne odmawianie
przewoênikom prywatnym prawa do korzystania z przystanków komunikacji miejskiej.
Zgodnie z przepisami, do zadaƒ w∏asnych gminy nale˝y zaspokajanie potrzeb spo∏ecznoÊci w zakresie
lokalnego transportu. Gmina Lublin jest w∏aÊcicielem i zarzàdcà wszystkich przystanków zlokalizowanych na jej
terenie. Oznacza to, ˝e jest tak˝e jedynym podmiotem uprawnionym do tworzenia przystanków, wyra˝ania
zgody na korzystanie z nich oraz ustalania zasad, na jakich to si´ odbywa.
WàtpliwoÊci Urz´du wzbudzi∏y warunki, na jakich gmina udziela∏a zgody na korzystanie z przystanków. Jak
ustali∏ UOKiK, Gmina Lublin uzale˝nia∏a wydanie zgody od przedstawienia przez przedsi´biorc´ propozycji
linii komunikacyjnych i rozk∏adów jazdy oraz liczby i rodzajów pojazdów majàcych te linie obs∏ugiwaç (wraz
z do∏àczonymi kserokopiami dowodów rejestracyjnych). Zdaniem Prezesa Urz´du, na tym etapie przedsi´biorca
nie ma obowiàzku przedstawiania takich dokumentów i nie sà one konieczne do wydania zgody na korzystanie
z przystanków. Dzia∏ania gminy pozbawia∏y Lubelskà Korporacj´ Komunikacyjnà mo˝liwoÊci rozwoju poprzez
rozszerzenie swojej oferty przewozowej.
Z praktyki Urz´du wynika, ˝e gminy bardzo cz´sto wykorzystujà swojà silnà pozycj´, odmawiajàc innym
podmiotom prawa do korzystania z przystanków. Tworzà w ten sposób bardzo silnà barier´ w dost´pie do rynku,
a tym samym zniekszta∏cajà konkurencj´. Dzia∏ania te sà równie˝ niekorzystne dla pasa˝erów, poniewa˝
os∏abiajà sk∏onnoÊç do obni˝ania cen oraz oferowania lepszych warunków Êwiadczonych us∏ug.
Na Gmin´ Lublin na∏o˝ono kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci 160 tys. z∏.
Lasy Paƒstwowe – decyzja z 29 grudnia 2008 roku (nr DOK-9/2008)
W toku prowadzonego post´powania Urzàd ustali∏, ˝e Lasy Paƒstwowe prowadzà hurtowà sprzeda˝ drewna
skierowanà do przemys∏u drzewnego, mi´dzy innymi producentów mebli, jedynie poprzez dwa kana∏y
dystrybucji: rokowania internetowe i aplikacj´ e-drewno, przy czym prawie 80 proc. surowca sprzedawane jest
w pierwszym trybie. Do rokowaƒ mogà przyst´powaç wy∏àcznie stali (dotychczasowi) kontrahenci Lasów
Paƒstwowych. IloÊç drewna, jakà mogà nabyç w ten sposób, jest równie˝ ograniczona – wynika bowiem
z historii zakupowej i nie mo˝e przekroczyç iloÊci surowca nabytego w roku poprzednim. W zwiàzku z tym,
w trybie rokowaƒ internetowych drewna nie mogà nabyç ani dotychczasowi kontrahenci planujàcy rozwój
swojego przedsi´biorstwa, ani nowe podmioty gospodarcze wchodzàce na rynek.
Drugà formà sprzeda˝y prowadzonà przez Lasy Paƒstwowe jest aplikacja e-drewno. Jest to otwarta aukcja
internetowa, za pomocà której ka˝dy zainteresowany mo˝e nabyç drewno niesprzedane w drodze rokowaƒ
internetowych. W tym trybie oferowany jest jednak niewielki procent ca∏kowitej iloÊci surowca.
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Na podstawie materia∏u zgromadzonego w post´powaniu Prezes UOKiK uzna∏, ˝e Lasy Paƒstwowe, uzale˝niajàc
przystàpienie do rokowaƒ internetowych – g∏ównego kana∏u dystrybucji drewna – od posiadania historii
zakupowej oraz od jej przebiegu, nadu˝ywajà swojej pozycji rynkowej.
Zdaniem UOKiK taki system sprzeda˝y jest szczególnie dyskryminujàcy wobec podmiotów wchodzàcych na rynek
i majàcych krótkà histori´ zakupów. Przedsi´biorcy mogà kupiç drewno, ale w marginalnej iloÊci, poprzez portal
e-drewno. Ponadto zakupy na aukcji i wytworzona na tej podstawie historia zakupów oraz jej przebieg majà
wp∏yw na dalszà wspó∏prac´ z Lasami Paƒstwowymi. Praktyka ta prowadzi do ograniczenia konkurencji pomi´dzy
przetwórcami drewna. O atrakcyjnoÊci ich oferty nie decyduje konkurencyjnoÊç produktu (ani jakoÊciowa,
ani cenowa), tylko to, czy przedsi´biorca ma dost´p do surowca.
Prezes Urz´du nakaza∏ zmian´ stosowanej praktyki. System sprzeda˝y drewna powinien stwarzaç jasne
i przejrzyste oraz równe dla wszystkich przedsi´biorców zasady zakupu.
Na Paƒstwowe Gospodarstwo LeÊne Lasy Paƒstwowe na∏o˝ono kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci 1,5 mln z∏.

4.3. Kontrola koncentracji przedsi´biorców
Do zadaƒ Prezesa UOKiK nale˝y kontrola koncentracji. Ma to na celu przeciwdzia∏anie nadmiernej konsolidacji
przedsi´biorców powodujàcej istotne ograniczenie konkurencji.
Koncentracja przedsi´biorców mo˝e mieç ró˝ne formy. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
wymienia jako podstawowe: po∏àczenie (fuzja lub inkorporacja), przej´cie kontroli nad innym podmiotem,
utworzenie wspólnego przedsi´biorcy, a tak˝e nabycie okreÊlonej cz´Êci mienia innego przedsi´biorcy. Kontrolà
organu antymonopolowego obj´te sà jedynie te koncentracje, które wywierajà lub mogà wywieraç wp∏yw
na sytuacj´ na polskim rynku.
Przepisy okreÊlajà progi obrotu, powy˝ej których uczestnicy koncentracji sà zobowiàzani uzyskaç zgod´ Prezesa
UOKiK. Kontroli podlegajà jedynie najwi´ksze transakcje, mogàce faktycznie wp∏ywaç na konkurencj´ na rynku.
Obowiàzek uzyskania zgody dotyczy przedsi´biorców, których ∏àczny obrót w roku poprzedzajàcym zg∏oszenie
przekroczy∏ 1 mld euro na Êwiecie lub 50 mln euro w Polsce.
W post´powaniu w sprawie koncentracji Prezes UOKiK opiera si´ na tzw. teÊcie istotnego ograniczenia
konkurencji. Post´powanie mo˝e zakoƒczyç si´ wydaniem nast´pujàcych decyzji:
● zgoda – je˝eli w wyniku koncentracji konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona lub gdy
transakcja przyczyni si´ do rozwoju ekonomicznego, post´pu technicznego, b´dzie mia∏a pozytywny
wp∏yw na gospodark´,
● zgoda warunkowa – je˝eli po spe∏nieniu okreÊlonych warunków zrealizowane zostanà ww. przes∏anki,
● zakaz – je˝eli w wyniku koncentracji konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona.
Prezes Urz´du mo˝e na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà do 10 proc. ubieg∏orocznego przychodu, je˝eli przedsi´biorca,
choçby nieumyÊlnie, dokona koncentracji bez uzyskania jego uprzedniej zgody.
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Decyzje wyra˝ajàce zgod´ na dokonanie koncentracji wygasajà, je˝eli transakcja nie zostanie zrealizowana
w terminie dwóch lat od jej wydania. Mo˝liwe jest przed∏u˝enie zgody na kolejny roczny okres, je˝eli nie
b´dzie to powodowa∏o negatywnych skutków dla konkurencji.
W zakresie kontroli koncentracji w 2008 roku prowadzono 197 spraw, zakoƒczono zaÊ 177 z nich, wydajàc
nast´pujàce rozstrzygni´cia:
Liczba
Sprawy z zakresu kontroli koncentracji prowadzone przez UOKiK w 2008 r. ogó∏em
w tym: – zakoƒczone w 2008 r.

197
177

Rodzaje rozstrzygni´ç dotyczàcych kontroli koncentracji wydanych w 2008 r.:
a. zgoda na dokonanie koncentracji ogó∏em
w tym: – zgoda na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja
na rynku zostanie istotnie ograniczona – odstàpienie od zakazu koncentracji (art. 20 ust. 2)

153
0

b. warunkowa zgoda na dokonanie koncentracji

2

c. zakaz dokonania koncentracji

0

d. umorzenie post´powania antymonopolowego w sprawach koncentracji
e. zwrot zg∏oszenia zamiaru koncentracji

6
11

f. decyzje nak∏adajàce kar´ za niezg∏oszenie zamiaru koncentracji

3

g. inne rozstrzygni´cia

2

Najwi´cej spoÊród rozpatrywanych spraw dotyczy∏o nast´pujàcych bran˝:
Bran˝a

24

Liczba

handel

38

przemys∏ spo˝ywczy

23

przemys∏ paliwowy, gazowniczy i energetyczny

13

us∏ugi budowlano-remontowe

13

dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowa, bankowa oraz sektor IT

11

produkcja materia∏ów budowlanych

10

przemys∏ chemiczny i kosmetyczny

9

poÊrednictwo finansowe

9

produkcja, naprawa oraz konserwacja maszyn i urzàdzeƒ

8

transport

7

us∏ugi komunalne

7

przemys∏ farmaceutyczny

5

dzia∏alnoÊç deweloperska i us∏ugi zarzàdzania nieruchomoÊciami

4

telekomunikacja

3

media (prasa, TV kablowa)

3

przemys∏ wydobywczy (piasek, wapienie, cement)

2

Wybrane decyzje Prezesa UOKiK dotyczàce koncentracji przedsi´biorców wydane w 2008 roku
Warunkowa zgoda na przej´cie kontroli przez Jeronimo Martins Dystrybucja nad Plus Discount – decyzja
z 24 wrzeÊnia 2008 roku (nr DKK-76/2008)
W styczniu 2008 roku do Urz´du wp∏ynà∏ wniosek Jeronimo Martins Dystrybucja, nale˝àcego do portugalskiej
grupy kapita∏owej Jeronimo Martins, o wyra˝enie zgody na przej´cie spó∏ki Plus Discount. Pierwszy z przedsi´biorców prowadzi ogólnopolskà sieç 1045 sklepów Biedronka. Przejmowany, wchodzàcy w sk∏ad koncernu
Tengelmann, to w∏aÊciciel 210 placówek handlowych Plus.
W toku prowadzonego post´powania Urzàd sprawdzi∏, jak planowana koncentracja wp∏ynie na detalicznà
sprzeda˝ artyku∏ów codziennego u˝ytku. Analiza wykaza∏a, ˝e przej´cie doprowadzi do istotnego ograniczenia
konkurencji na niektórych rynkach lokalnych. Dlatego Prezes Urz´du wyda∏ zgod´ warunkowà – transakcja mog∏a
si´ odbyç, ale na zasadach wyznaczonych przez UOKiK. Jeronimo Martins Dystrybucja musia∏o wyzbyç si´
w okreÊlonym terminie wszelkich praw – w tym prawa w∏asnoÊci, u˝ytkowania wieczystego i najmu – do 13
sklepów Biedronka oraz 25 Plus na rzecz niezale˝nych od przejmujàcego inwestorów. Ponadto UOKiK
zobowiàza∏ spó∏k´ do zmniejszenia powierzchni u˝ytkowej poprzez jej wynaj´cie na innà dzia∏alnoÊç handlowà
lub us∏ugowà w trzech placówkach Plusa oraz zobowiàza∏ przedsi´biorc´ do przekazania informacji o sposobie
realizacji na∏o˝onego warunku w wyznaczonym terminie.
Warunkowa zgoda na przej´cie przez Multikino kontroli nad Silver Screen – decyzja z 19 czerwca 2008
roku (nr DKK-49/2008)
Post´powanie zosta∏o wszcz´te w lutym 2008 roku Spó∏ka Multikino nale˝àca do grupy kapita∏owej ITI Holdings
– w∏aÊciciela czternastu multipleksów w jedenastu miastach Polski, zg∏osi∏a zamiar przej´cia sieci Silver Screen,
do której nale˝a∏o pi´ç kin w Warszawie, Gdyni i ¸odzi.
Analiza Urz´du wykaza∏a, ˝e po∏àczenie dwóch przedsi´biorców mo˝e doprowadziç do istotnego ograniczenia
konkurencji na terenie Gdyni i okolic. Na tym obszarze dzia∏a multipleks Silver Screen, planowane by∏o tak˝e
otwarcie kolejnych obiektów.
W zwiàzku z powy˝szym, Prezes Urz´du wyda∏ zgod´ warunkowà. Multikino mog∏o przejàç kina nale˝àce
do Silver Screen pod warunkiem, ˝e nie podejmie ˝adnych dzia∏aƒ w celu nabycia jakichkolwiek praw do kolejnego multipleksu. Warunek odnosi∏ si´ do inwestycji, które mog∏yby powstaç w Centrum Handlowym Wzgórze
Gdynia. Zdaniem Urz´du, po przej´ciu przez Multikino multipleksu nale˝àcego do Silver Screen w Gdyni,
nabycie kolejnego obiektu mog∏yby zaburzyç konkurencj´ na tym rynku.
Ponadto do momentu powstania konkurencji na tym rynku UOKiK zobowiàza∏ przejmujàcego do przedstawiania
do 10 stycznia ka˝dego roku informacji o liczbie posiadanych tam kin w celu sprawdzenia realizacji okreÊlanego
w decyzji warunku.
Kara za wprowadzenie Prezesa UOKiK w b∏àd – decyzja z 29 grudnia 2008 roku (nr DKK-101/2008)
W styczniu 2008 roku Prezes UOKiK na wniosek Jeronimo Martins Dystrybucja, w∏aÊciciela sieci Biedronka,
wszczà∏ post´powanie antymonopolowe w sprawie zamiaru przej´cia przez spó∏k´ kontroli nad Plus Discount.
We wrzeÊniu 2008 roku zosta∏a wydana zgoda warunkowa, o której wspomniano powy˝ej.
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Zdaniem UOKiK, we wniosku dotyczàcym zamiaru koncentracji spó∏ka Jeronimo Martins Dystrybucja poda∏a
nieprawdziwe informacje dotyczàce jednego z rynków lokalnych nowoczesnego kana∏u dystrybucji prowadzonego przez hipermarkety, supermarkety i sklepy dyskontowe (tzw. rynek HSD). Spó∏ka nie poinformowa∏a
Urz´du o liczbie rzeczywiÊcie funkcjonujàcych na rynku HSD w Moràgu placówek handlu detalicznego,
b´dàcych uczestnikami koncentracji.
W zwiàzku z powy˝szym, Prezes UOKiK na∏o˝y∏ na spó∏k´ kar´ w wysokoÊci 100 tys. z∏.
Zgoda na przej´cie kontroli przez Vistula&Wólczanka nad W. KRUK – decyzja z 2 czerwca 2008 roku
(nr RPZ-15/2008)
Po przeprowadzeniu post´powania antymonopolowego Prezes UOKiK wyda∏ zgod´ na przej´cie przez
Vistula&Wólczanka kontroli nad Grupà W. KRUK, uznajàc, ˝e transakcja ta nie przyczyni si´ do istotnego
ograniczenia konkurencji na rynku. Spó∏ka Vistula&Wólczanka zajmuje si´ produkcjà i sprzeda˝à detalicznà
odzie˝y marek: Lantier, Lettfield, Luigi Vasari i Andre Renard. Zdecydowana wi´kszoÊç produktów jest sprzedawana w 161 salonach nale˝àcych do spó∏ki, która jest ponadto w∏aÊcicielem sieci handlowej Galeria Centrum.
Grupa W. KRUK natomiast zajmuje si´ projektowaniem, wytwarzaniem i sprzeda˝à wyrobów jubilerskich oraz
dystrybucjà markowych dóbr luksusowych, mi´dzy innymi szwajcarskich zegarków. Jest te˝ w∏aÊcicielem marki
Deni Cler, pod którà sprzedawana jest ekskluzywna odzie˝ dla kobiet.
Zgoda na utworzenie nowego operatora – decyzja z 5 grudnia 2008 roku (nr DKK-94/2008)
W sierpniu 2008 roku czterech najwi´kszych operatorów komórkowych zg∏osi∏o do Urz´du zamiar utworzenia
nowego przedsi´biorcy, który b´dzie prowadzi∏ us∏ugi telewizji mobilnej.
W wyniku transakcji wnioskodawcy (P4, Polkomtel, PTC i Centertel) b´dà posiadaç po 25 proc. g∏osów
na zgromadzeniu wspólników nowo utworzonego przedsi´biorcy. Warunkiem koniecznym do rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci w tym zakresie by∏o wygranie przetargu og∏oszonego przez Prezesa Urz´du Komunikacji
Elektronicznej na rezerwacj´ cz´stotliwoÊci umo˝liwiajàcych Êwiadczenie us∏ugi.
Po przeprowadzeniu post´powania antymonopolowego Prezes UOKiK uzna∏, ˝e koncentracja nie przyczyni si´
do istotnego ograniczenia konkurencji. Nowy przedsi´biorca nie b´dzie prowadzi∏ dzia∏alnoÊci na rynkach,
na których funkcjonujà wnioskodawcy. Ponadto, jednym ze zobowiàzaƒ, które mia∏ przyjàç na siebie przedsi´biorca wygrywajàcy przetarg og∏oszony przez Prezesa UKE, by∏o hurtowe, na równych, jawnych oraz
niedyskryminacyjnych zasadach oferowanie przedsi´biorcom telekomunikacyjnym us∏ug wykorzystujàcych zarezerwowane cz´stotliwoÊci.

4.4. Orzecznictwo sàdowe w sprawach antymonopolowych
Odwo∏anie od decyzji Prezesa UOKiK oraz za˝alenie na jego postanowienia przedsi´biorcy mogà sk∏adaç
do Sàdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sàdu Okr´gowego w Warszawie). Od wyroku SOKiK przys∏uguje
apelacja do Sàdu Apelacyjnego w Warszawie5. Nast´pnie mo˝liwa jest skarga kasacyjna do Sàdu Najwy˝szego.
W 2008 roku z∏o˝ono w sumie 111 odwo∏aƒ i 22 za˝alenia.
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Od decyzji w sprawie ogólnego bezpieczeƒstwa produktów przys∏uguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
a nast´pnie skarga do Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Warszawie.

Statystyka wyroków w sprawach antymonopolowych jest nast´pujàca:
SOKiK
Liczba wyroków wydanych w 2008 r. w tym:
– dotyczàce porozumieƒ wertykalnych

62

Sàd Apelacyjny

Sàd Najwy˝szy

50

12

7

1

1

– dotyczàce porozumieƒ horyzontalnych

14

12

1

– dotyczàce nadu˝ywania pozycji dominujàcej

40

35

10

1

2

0

– dotyczàce kontroli koncentracji przedsi´biorców

Sentencje wyroków SOKiK
Uchylenie decyzji Prezesa UOKiK
Zmiana decyzji Prezesa UOKiK
Oddalenie odwo∏ania przedsi´biorcy

Liczba
6
8
48

Wybrane wyroki w sprawach antymonopolowych w 2008 roku
Wyrok Sàdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 29 maja 2008 roku w sprawie z odwo∏ania Polifarb
Cieszyn – Wroc∏aw, Praktiker Polska, OBI Centrala Systemowa i in. przeciwko Prezesowi UOKiK
(sygn. akt XVII Ama 53/2007)
W decyzji z 18 wrzeÊnia 2006 roku Prezes UOKiK stwierdzi∏ zawarcie antykonkurencyjnego porozumienia
pomi´dzy firmà Polifarb Cieszyn – Wroc∏aw i siedmioma hipermarketami budowlanymi, polegajàcego na ustalaniu
cen odsprzeda˝y okreÊlonych farb i lakierów.
Prezes UOKiK ustali∏, ˝e producent skierowa∏ do sieci handlowych ofert´ polegajàcà na udzieleniu dodatkowego,
tzw. stabilizacyjnego rabatu w zamian za stosowanie cen detalicznych okreÊlonych farb i lakierów na wskazanym
przez siebie poziomie. Natomiast prowadzenie w∏asnej (innej ni˝ sugerowa∏
producent) polityki przez markety budowlane powodowa∏o interwencj´
Polifarbu w centrali zakupowej okreÊlonej sieci oraz „podj´cie
dzia∏aƒ korygujàcych, na przyk∏ad poprzez wstrzymanie
dostaw”.
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SOKiK, rozpatrujàc odwo∏anie od tej decyzji, potwierdzi∏ ustalenia Prezesa UOKiK, uznajàc za zasadne obni˝enie
kar na∏o˝onych na niektórych uczestników porozumienia. Zgodzi∏ si´ te˝ z decyzjà o zastosowaniu wobec
jednego z przedsi´biorców programu ∏agodzenia kar (leniency). Sàd zauwa˝y∏ ponadto, ˝e ka˝da ze spó∏ek mia∏a
ÊwiadomoÊç konsekwencji propozycji skierowanej przez Polifarb, dotyczàcej wprowadzenia programu stabilizacji
cen, co w istocie oznacza∏o uzgodnienie cen minimalnych na okreÊlone produkty. W wyroku podkreÊlono,
˝e celem porozumienia by∏a poprawa zysków osiàganych ze sprzeda˝y oraz wyeliminowanie niepewnoÊci
odnoÊnie dzia∏aƒ konkurentów.
Wyrok Sàdu Najwy˝szego z 13 maja 2008 roku w sprawie z odwo∏ania Telekomunikacji Polskiej przeciwko
Prezesowi UOKiK (sygn. akt III SK 30/2007)
Sàd Najwy˝szy oddali∏ skarg´ kasacyjnà Telekomunikacji Polskiej na wyrok Sàdu Apelacyjnego i ostatecznie
oddali∏ odwo∏anie TP od decyzji Prezesa UOKiK. W decyzji tej UOKiK stwierdzi∏ stosowanie przez spó∏k´
praktyki polegajàcej na stworzeniu abonentom ucià˝liwych warunków dochodzenia swoich praw. Praktyka
polega∏a na utrudnianiu wykonania zlecenia preselekcji poprzez uzale˝nienie go od dostarczenia przez abonenta
kopii umowy zawartej z innym operatorem Êwiadczàcym us∏ugi po∏àczeƒ mi´dzystrefowych oraz mi´dzynarodowych. Prezes UOKiK uzna∏, ˝e taka praktyka uniemo˝liwia rozwój konkurencji, poprzez utrudnianie
abonentom korzystania z us∏ug alternatywnego operatora.
Sàd Najwy˝szy podzieli∏ stanowisko Prezesa UOKiK. PodkreÊli∏ równie˝, ˝e okazywanie umowy zawartej
z operatorem alternatywnym nie jest wymagane przy sk∏adaniu zlecenia preselekcji. W konsekwencji uznano,
˝e praktyka TP by∏a sprzeczna z przepisami prawa powszechnie obowiàzujàcego.

4.5. Stosowanie przez Prezesa UOKiK wspólnotowego
prawa konkurencji
Zakaz praktyk ograniczajàcych konkurencj´ zawarty jest w przepisach Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´
Europejskà (TWE). Ponadto podstawy wspólnotowego prawa konkurencji tworzà:
● Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia w ˝ycie regu∏
konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu
oraz
● Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji
przedsi´biorstw.
Z dniem przystàpienia Polski do Unii Europejskiej oba rozporzàdzenia sta∏y si´ prawem powszechnie
obowiàzujàcym w naszym kraju.
Regulacje wspólnotowe nak∏adajà na urz´dy i sàdy paƒstw cz∏onkowskich obowiàzek bezpoÊredniego stosowania
Traktatu równolegle z przepisami krajowego prawa konkurencji, w przypadku gdy okreÊlona praktyka
przedsi´biorcy mo˝e mieç wp∏yw na handel mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi UE. Tak˝e Komisja Europejska
(KE) mo˝e badaç przypadki potencjalnych naruszeƒ art. 81 lub 82 TWE, a w sytuacji stwierdzenia naruszenia
mo˝e nak∏adaç kary finansowe.
Unijne przepisy regulujà równie˝ funkcjonowanie Europejskiej Sieci Konkurencji (ang. European Competition
Network – ECN), w której sk∏ad wchodzà urz´dy antymonopolowe paƒstw cz∏onkowskich oraz Komisja
Europejska.
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Wspó∏praca w ramach ECN przewiduje, ˝e krajowe organy ochrony konkurencji Êwiadczyç b´dà wzajemnà
pomoc polegajàcà mi´dzy innymi na wymianie informacji, wykrywaniu i Êledzeniu naruszeƒ wewnàtrz
Wspólnoty (tak˝e o charakterze transgranicznym) oraz podejmowaniu dzia∏aƒ w celu ich wyeliminowania.
W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa wspólnotowego urz´dy ochrony konkurencji paƒstw
cz∏onkowskich sà zobowiàzane przed lub tu˝ po podj´ciu pierwszych formalnych kroków na podstawie art. 81
lub 82 TWE, niezw∏ocznie poinformowaç o tym Komisj´ Europejskà i fakultatywnie swoich odpowiedników.
Przed wydaniem decyzji w sprawie, krajowy organ antymonopolowy musi przes∏aç KE jej projekt. Krajowe
urz´dy mogà wymieniaç mi´dzy sobà informacje niezb´dne dla rozstrzygni´cia spraw o naruszenie TWE oraz
konsultowaç si´ z KE. JednoczeÊnie Komisja Europejska jest zobowiàzana przes∏aç urz´dom paƒstw cz∏onkowskich
kopie najwa˝niejszych dokumentów dotyczàcych stosowania przepisów Traktatu, a na ich wniosek równie˝
materia∏y niezb´dne dla rozstrzygni´cia sprawy.
Rozporzàdzenie nr 1/2003 uprawnia KE do zlecania krajowym urz´dom antymonopolowym kontroli
u przedsi´biorców. Poza tym mogà one, w ramach wzajemnej pomocy, interweniowaç w imieniu swojego
odpowiednika z innego paƒstwa cz∏onkowskiego.
Rozporzàdzenie nr 139/2004 ustanawia natomiast zasad´, zgodnie z którà najwi´ksze koncentracje, majàce
wp∏yw na stan konkurencji na rynku Unii Europejskiej, nie sà obj´te kontrolà paƒstw cz∏onkowskich, ale Komisji
Europejskiej. Co do zasady, jeÊli ∏àczny Êwiatowy obrót przedsi´biorców przekracza 5 mld euro i ka˝dy z co najmniej dwóch uczestników transakcji osiàga na terytorium Wspólnoty obrót przekraczajàcy 250 mln euro,
koncentracja ma wymiar wspólnotowy.
Z tego wzgl´du przedsi´biorcy, którzy zamierzajà dokonaç koncentracji, muszà przede wszystkim oceniç,
czy podlega ona rozpatrzeniu przez Komisj´. JeÊli natomiast okreÊlone w rozporzàdzeniu progi zg∏oszeniowe
nie sà spe∏nione, wówczas nale˝y zbadaç, czy koncentracja podlega zg∏oszeniu Prezesowi UOKiK.
W okreÊlonych sytuacjach rozporzàdzenie dopuszcza przekazanie przez Komisj´ sprawy o wymiarze
wspólnotowym do rozpatrzenia przez organ krajowy lub jej przej´cia od instytucji narodowej.
W trakcie post´powania w sprawach koncentracji, KE mo˝e przeprowadziç kontrol´ u przedsi´biorcy lub
zleciç jà organom paƒstwa cz∏onkowskiego.
W 2008 roku Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi∏ 11 post´powaƒ, stosujàc równolegle
przepisy prawa krajowego, jak i wspólnotowego. 6 z nich dotyczy∏o przypadków nadu˝ywania pozycji
dominujàcej, a 5 niedozwolonych porozumieƒ.
Filmy DVD – decyzja z 29 sierpnia 2008 roku (nr DOK-6/2008)
W grudniu 2005 roku UOKiK wszczà∏ post´powanie antymonopolowe przeciwko ZAiKS i Stowarzyszeniu
Filmowców Polskich (SFP), podejrzewajàc, ˝e organizacje te – dà˝àc do zagwarantowania sobie jak najwy˝szych
zysków – porozumia∏y si´ i ustali∏y jednolite stawki za korzystanie z utworów audiowizualnych, uniemo˝liwiajàc
ich negocjowanie. Ustalenia Urz´du potwierdzi∏y zarzuty Izby Wydawców Prasy, która zwróci∏a si´ do UOKiK
z wnioskiem w tej sprawie. W ocenie Urz´du, zamierzeniem ZAiKS i SFP by∏o wyeliminowanie konkurencji
pomi´dzy tymi organizacjami, co mia∏o negatywne skutki nie tylko dla przedsi´biorców, którzy w celach
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komercyjnych korzystajà z praw autorskich, ale przede wszystkim dla ostatecznych u˝ytkowników – konsumentów.
Op∏ata pobierana z tytu∏u praw autorskich stanowi bowiem istotny element ceny noÊnika z nagraniem.
W toku post´powania ustalono równie˝, ˝e obie organizacje postanowi∏y pobieraç od ka˝dego egzemplarza
sta∏e wynagrodzenie stanowiàce 8 proc. jego ceny, jednak nie mniej ni˝ sztywno okreÊlona stawka dla ka˝dego
noÊnika.
Zdaniem Urz´du, wynagrodzenie dla twórcy powinno byç zindywidualizowane, a warunki umowy, na jakich
udzielane jest prawo wykorzystania utworu, powinny wynikaç z aktualnej sytuacji rynkowej oraz uwzgl´dniaç
charakter i zakres wykorzystania. W sytuacji, gdy ZAiKS i SFP jednostronnie i wspólnie ustali∏y stawki,
przedsi´biorcy korzystajàcy z utworów zostali pozbawieni mo˝liwoÊci negocjowania ich wysokoÊci.
Wed∏ug informacji zgromadzonych przez Urzàd, ZAiKS oraz SFP wprowadzi∏y sztywne zasady wynagradzania
poszczególnych kategorii twórców. Zgodnie z zawartym porozumieniem, re˝yser mia∏ otrzymywaç 35 proc.
stawki inkasowanej za dany utwór audiowizualny, kompozytor – 20 proc., a operator obrazu – 10 proc.
W praktyce wszyscy twórcy mieli zatem otrzymywaç odpowiednio takie same stawki, niezale˝nie
od wysokoÊci poniesionych kosztów i wk∏adu pracy, a tak˝e zysków komercyjnych u˝ytkowników
korzystajàcych z ich utworów.
Co równie istotne, obie organizacje porozumia∏y si´, majàc ÊwiadomoÊç, ˝e ich dzia∏anie pozbawia twórców
wyboru, której z nich powierzyç swoje prawa autorskie w zarzàd.
W celu zapewnienia, ˝e postanowienia, do których obie strony si´ zobowiàza∏y, zostanà zrealizowane,
ZAiKS i SFP mia∏y regularnie wymieniaç informacje o pobranych wynagrodzeniach. Jak ustali∏ Urzàd, bezprawna
praktyka trwa∏a od koƒca 2003 roku.
Praktyka ZAiKS i SFP mia∏a charakter klasycznego porozumienia cenowego, na podstawie
którego przyj´to jednolite stawki (w tym ceny minimalne), co przez doktryn´,
orzecznictwo polskie i wspólnotowe uznawane jest za najci´˝szà
i bezwzgl´dnie zakazanà praktyk´ ograniczajàcà konkurencj´.
Zdaniem UOKiK, takie dzia∏anie prowadzi∏o do eksploatacji finansowej u˝ytkowników dóbr kultury, dotyka∏o
zatem bardzo szerokiego kr´gu osób, a strony porozumienia, zawierajàc je, kierowa∏y si´ ch´cià maksymalizacji swoich przychodów oraz umocnieniem swojej
pozycji rynkowej.
Na przedsi´biorców, obok nakazu zaniechania
opisanej praktyki, na∏o˝ono kary finansowe – SFP
zobowiàzano do zap∏aty 250 tys. z∏, ZAiKS
natomiast – 1 mln z∏.
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Badania i analizy rynku
5.1. Natura badaƒ i analiz rynku prowadzonych przez UOKiK
Badania stanu konkurencji na polskim rynku prowadzone sà przez central´ oraz delegatury UOKiK. Realizujà
one dwa podstawowe cele: gromadzenie materia∏u dowodowego w ramach prowadzonych post´powaƒ oraz
analiza procesów konsolidacyjnych pod kàtem wyst´powania ewentualnych naruszeƒ lub groêby ich zaistnienia.
Drugi typ badaƒ pozwala poznaç stopieƒ koncentracji rynku oraz pozycj´ poszczególnych przedsi´biorstw,
a ponadto zidentyfikowaç si∏y kszta∏tujàce konkurencj´ w badanym sektorze, jak równie˝ zachowania kluczowych
podmiotów gospodarczych.
W 2008 roku ∏àcznie prowadzono 57 badaƒ – 30 dotyczy∏o rynku krajowego, 27 – rynków lokalnych.
Wybrane badania rynku przeprowadzone przez UOKiK w 2008 roku
Badanie rynku op∏at bankowych
Celem badania by∏a analiza wzrostu op∏at za prowadzenie rachunku, a tak˝e us∏ug z nim zwiàzanych, pod kàtem
ewentualnego stosowania przez banki praktyk ograniczajàcych konkurencj´ (niedozwolonych porozumieƒ).
Nie da∏a ona podstaw do dalszych dzia∏aƒ Urz´du.
Badanie rynków materia∏ów budowlanych
W zawiàzku z nap∏ywajàcymi do Urz´du skargami na temat znacznych wzrostów cen wybranych materia∏ów
budowlanych, UOKiK przeprowadzi∏ w 2008 roku badanie tych rynków (beton komórkowy, ceg∏y ceramiczne,
silikaty, dachówki ceramiczne, dachówki cementowe oraz pokrycia dachów z blachy). Analiza dotyczy∏a przede
wszystkim stopnia ich koncentracji. Z zebranych informacji wynika∏o, ˝e gwa∏towny wzrost cen by∏ wynikiem znacznego wzrostu popytu, który w przypadku
wybranych produktów nie móg∏ byç zaspokojony. Przeanalizowano równie˝
zasady wspó∏pracy producentów z ich dystrybutorami. W zwiàzku z wàtpliwoÊciami Urz´du wobec konkretnych podmiotów (Xella Polska, Plannja)
wszcz´to post´powania, podejrzewajàc zawarcie niedozwolonych
porozumieƒ cenowych.
Wyniki badania wykorzystano w decyzjach przeciwko Xella Polska i Plannja.
Badanie rynku sprzeda˝y drewna
Celem badania by∏a analiza systemu sprzeda˝y drewna przez Lasy
Paƒstwowe. Wykaza∏a ona, ˝e system obowiàzujàcy do koƒca 2008 roku
ogranicza∏ rol´ ceny jako mechanizmu regulacyjnego popytu i poda˝y,
zniekszta∏cajàc konkurencj´ na rynkach surowca drzewnego. WejÊcie
na rynek nowych uczestników by∏o praktycznie niemo˝liwe,
co zmniejsza∏o presj´ konkurencyjnà dzia∏ajàcych na nim przedsi´biorców.
Wyniki badania wykorzystano w decyzji przeciwko Lasom
Paƒstwowym, opisanej w poprzedniej cz´Êci Sprawozdania
(rozdz. 4.2.3).
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Pomoc publiczna
Od 1 maja 2004 roku Polska zobowiàzana jest stosowaç przepisy wspólnotowe dotyczàce pomocy publicznej.
Co do zasady, wsparcie paƒstwa, które mo˝e zak∏óciç konkurencj´ na rynku Unii Europejskiej, jest zakazane.
Wyjàtek stanowi pomoc, na której udzielenie zgod´ wyda Komisja Europejska.
Wsparcie mo˝e mieç form´ na przyk∏ad dotacji na inwestycje, kredytu, gwarancji kredytowej lub odroczenia
p∏atnoÊci podatku.
Ze wzgl´du na koniecznoÊç zagwarantowania równych zasad konkurowania w Unii Europejskiej, przepisy
wspólnotowe ustanawiajà ogólny obowiàzek zg∏oszenia Komisji Europejskiej wszelkich planów udzielenia lub
zmiany pomocy publicznej. Wyjàtkiem jest jedynie pomoc w ramach tzw. wy∏àczeƒ grupowych, czyli udzielana
na podstawie szczegó∏owych przepisów uznajàcych pewne kategorie wsparcia za zgodne ze wspólnym rynkiem
(na przyk∏ad pomoc dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, na badania i rozwój czy wzrost zatrudnienia).
Wymogiem notyfikacji nie jest tak˝e obj´ta pomoc de minimis, czyli nieprzekraczajàca 200 tys. euro (100 tys.
euro dla sektora transportu drogowego).
Prezes UOKiK monitoruje wsparcie udzielane polskim przedsi´biorcom. Opiniuje projekty programów pomocowych (aktów prawnych) oraz pomocy indywidualnej, zanim zostanà one formalnie notyfikowane Komisji
Europejskiej, a tak˝e ocenia mi´dzy innymi ich zgodnoÊç z prawem wspólnotowym. Opinia Prezesa Urz´du nie
jest wià˝àca.
W 2008 roku Urzàd wyda∏ 26 opinii na temat programów pomocowych i 20 w sprawie pomocy indywidualnej.
Dotyczy∏y one transportu intermodalnego budowy instalacji do wytwarzania biokomponentów i biopaliw,
wspierania inwestycji w portach lotniczych, inwestycji w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej,
badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego, gazowej sieci dystrybucyjnej, wspierania gospodarki
elektronicznej, dostarczania us∏ugi szerokopasmowego internetu i ochrony Êrodowiska. Do UOKiK wp∏yn´∏y
474 wnioski o wydanie interpretacji.
Za poÊrednictwem Urz´du w 2008 roku notyfikowano Komisji Europejskiej 32 projekty, z czego 18 dotyczy∏o
przypadków pomocy indywidualnej, a 14 – programów pomocowych. W stosunku do 20 projektów KE
wyda∏a decyzj´ pozytywnà, 2 zosta∏y wycofane, zaÊ kolejnych 40 jest analizowanych w ramach tzw. procedury
badania wst´pnego. W stosunku do 9 wszcz´te zosta∏o formalne post´powanie wyjaÊniajàce. W odniesieniu
do 2 projektów KE wyda∏a decyzj´ negatywnà i nakaza∏a zwrot pomocy. Dotyczy∏y one wsparcia udzielonego
stoczniom z Gdyni i Szczecina. Komisja Europejska zakwestionowa∏a mi´dzy innymi skutecznoÊç ewentualnych
dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych, majàcych na celu odzyskanie przez stocznie trwa∏ej zdolnoÊci do konkurowania
na rynku, jak równie˝ zastosowane Êrodki wyrównawcze oraz zbyt niski w jej ocenie stopieƒ ograniczenia
wielkoÊci pomocy.
Procedur´ notyfikacyjnà szczegó∏owo okreÊla Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 659/1999 z 22 marca 1999 roku
w sprawie szczegó∏owych zasad stosowania przepisów Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà.
Na szczeblu krajowym obowiàzuje ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej oraz wydane do niej rozporzàdzenia. OkreÊlajà one g∏ówne obowiàzki sprawozdawcze
podmiotów udzielajàcych wsparcia i jego beneficjentów, a tak˝e informacje niezb´dne do wydania opinii
o planowanej pomocy oraz dokonania notyfikacji KE.
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Dostosowanie krajowych przepisów prawa do zmienionych regulacji wspólnotowych
W roku 2008 rozpocz´to prace nad nowelizacjà ustawy o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy
publicznej. Najwa˝niejsze zmiany obejmujà:
● wprowadzenie zakazu udzielenia lub wyp∏aty nowej pomocy do czasu zwrotu wsparcia przez beneficjenta,
co do którego Komisja Europejska wyda∏a wczeÊniej decyzj´ negatywnà,
● wprowadzenie obowiàzku przedk∏adania przez przedsi´biorców ubiegajàcych si´ o pomoc de minimis
tzw. oÊwiadczeƒ o nieotrzymaniu – w przypadku gdy z takiej pomocy wczeÊniej nie korzystali,
● nowà delegacj´ do wydania rozporzàdzenia, które b´dzie okreÊla∏o zakres informacji niezb´dnych
do udzielenia pomocy de minimis, przedstawianych przez podmiot ubiegajàcy si´ o takie wsparcie.
Wspó∏praca w zakresie wdra˝ania Êrodków z funduszy unijnych
Prezes UOKiK wspó∏pracowa∏ równie˝ przy tworzeniu programów pomocowych umo˝liwiajàcych wydatkowanie Êrodków z funduszy unijnych (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych). Wspó∏praca
w tym zakresie polega∏a na uzgadnianiu treÊci poszczególnych programów oraz odpowiednim formu∏owaniu ich
przepisów. W konkretnych przypadkach UOKiK notyfikowa∏ programy Komisji Europejskiej oraz uczestniczy∏
w prowadzonych przez nià post´powaniach (przygotowujàc odpowiedzi i wyjaÊnienia dla Komisji oraz bioràc
udzia∏ w spotkaniach roboczych). Wspó∏praca obejmowa∏a 20 programów.
Usprawnianie dzia∏ania systemu monitorowania pomocy publicznej na szczeblu krajowym – zakoƒczenie
I etapu wdro˝enia systemu SHRIMP
Wszystkie gminy, powiaty oraz samorzàd wojewódzki z obszaru województwa mazowieckiego zosta∏y
zobowiàzane do przekazywania sprawozdaƒ za pomocà aplikacji SHRIMP. W tym celu zosta∏o zarejestrowanych
335 podmiotów. Od poczàtku IV kwarta∏u 2008 roku u˝ytkownicy ci rozpocz´li przekazywanie sprawozdaƒ
za poÊrednictwem elektronicznego systemu.
Ponadto w roku 2008 przygotowany zosta∏ Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsi´biorcom
w 2007 roku. Dokument zosta∏ przyj´ty przez Rad´ Ministrów 27 listopada 2008 roku, a nast´pnie przedstawiony Sejmowi RP. Sprawozdanie przekazano tak˝e Komisji Europejskiej.

7

Ochrona zbiorowych interesów
konsumentów
UOKiK jest odpowiedzialny za eliminowanie przypadków naruszeƒ zbiorowych interesów konsumentów.
W sprawach indywidualnych natomiast bezp∏atnà pomoc prawnà Êwiadczà miejscy lub powiatowi rzecznicy
konsumentów, a tak˝e finansowane g∏ównie z bud˝etu Paƒstwa organizacje pozarzàdowe (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Konsumenci mogà równie˝ korzystaç z polubownych
sàdów konsumenckich dzia∏ajàcych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. W sporach
transgranicznych pomoc Êwiadczy Europejskie Centrum Konsumenckie, powsta∏e na mocy porozumienia
UOKiK z Komisjà Europejskà.
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7.1. Informacje ogólne
Przez praktyk´ naruszajàcà zbiorowe interesy konsumentów rozumie si´ bezprawne dzia∏anie przedsi´biorcy
godzàce w interesy nieograniczonej liczby osób, co oznacza, ˝e potencjalnie ka˝dy mo˝e zostaç przez takie
dzia∏anie poszkodowany. Zbiorowych interesów konsumentów nie b´dzie zatem naruszaç na przyk∏ad b∏´dne
naliczenie rozmów na rachunku telefonicznym konkretnego abonenta. Bezprawnà praktykà b´dzie natomiast
taka organizacja systemu obs∏ugi klienta, która faktycznie uniemo˝liwia reklamowanie kwestionowanego
rachunku.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wymienia trzy przyk∏ady praktyk naruszajàcych zbiorowe
interesy konsumentów:
● stosowanie postanowieƒ we wzorcach umów, które zosta∏y wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych,
● udzielanie konsumentom nierzetelnej, nieprawdziwej lub niepe∏nej informacji,
● nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji.
Po przeprowadzeniu post´powania w sprawie praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów, Prezes
UOKiK mo˝e wydaç decyzj´ o uznaniu praktyki za naruszajàcà zbiorowe interesy konsumentów oraz na∏o˝yç
kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do 10 proc. przychodu przedsi´biorcy.
Post´powania wszczynane sà wy∏àcznie z urz´du. Jednak podobnie jak w przypadku praktyk antykonkurencyjnych, do UOKiK mo˝na zg∏osiç na piÊmie zawiadomienie, które mo˝e stanowiç podstaw´ do interwencji.
W 2008 roku wp∏yn´∏o do Urz´du 329 takich zawiadomieƒ. W 149 przypadkach informacje zawarte w zawiadomieniu przyczyni∏y si´ do wszcz´cia post´powania wyjaÊniajàcego, a w 31 – post´powania w sprawie
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
Statystyka post´powaƒ prowadzonych w 2008 roku przedstawia si´ nast´pujàco:
Liczba
Post´powania w sprawach praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów
w tym: – zakoƒczone w 2008 r.

619
496

Post´powania wyjaÊniajàce
w tym: – zakoƒczone w 2008 r.

719
579

Rozstrzygni´cia w sprawach praktyk naruszajàcych
zbiorowe interesy konsumentów
Decyzje o uznaniu praktyki za naruszajàcà zbiorowe interesy konsumentów i nakazujàce jej zaniechanie

135

Decyzje o uznaniu praktyki za naruszajàcà zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzajàce jej zaniechanie

204

Decyzje o niestwierdzeniu stosowania praktyki naruszajàcej zbiorowe interesy konsumentów6
Inne decyzje
Post´powania umorzone ogó∏em

0
134
21

w tym: – z powodu niestwierdzenia stosowania praktyki naruszajàcej zbiorowe interesy konsumentów7
– z innych powodów

13
8

6
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Liczba

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
7
Na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wybrane decyzje Prezesa UOKiK dotyczàce praktyk naruszajàcych zbiorowe interesy konsumentów
wydane w 2008 roku
PKO BP – decyzja z 12 grudnia 2008 roku (nr DDK-33/2008)8
Post´powanie przeciwko PKO BP zosta∏o wszcz´te w maju 2008 roku. WàtpliwoÊci Urz´du wzbudzi∏a treÊç
materia∏ów reklamowych dotyczàcych nowej lokaty terminowej, w których bank informowa∏ o oprocentowaniu
w wysokoÊci 6 proc. w skali roku.
Jak ustali∏ Urzàd, o tym, ˝e okres ten liczony jest od 18 marca 2008 roku, a nie od daty podpisania umowy,
konsument móg∏ dowiedzieç si´ dopiero w placówce banku. Zdaniem UOKiK pomini´cie tak istotnej kwestii
w przewa˝ajàcej cz´Êci materia∏ów promocyjnych mog∏o wprowadzaç konsumentów w b∏àd.
Na bank zosta∏a na∏o˝ona kara pieni´˝na w wysokoÊci ponad 5,7 mln z∏. Ponadto zosta∏ on zobowiàzany
do zamieszczenia na 6 miesi´cy na swojej stronie internetowej decyzji Prezesa UOKiK i dwukrotnego opublikowania jej sentencji na jednej z pi´ciu pierwszych stron dziennika o zasi´gu ogólnopolskim.
PTK Centertel – decyzja z 19 sierpnia 2008 roku (nr DDK-14/2008)9
UOKiK zakwestionowa∏ ofert´ promocyjnà PTK Centertel (operatora telefonii komórkowej Orange), którà
spó∏ka reklamowa∏a w ramach kampanii „BliskoÊç tworzy Êwi´ta”, odwo∏ujàc si´ do symboliki Bo˝ego Narodzenia.
Post´powanie Urz´du wykaza∏o, ˝e oferta nie by∏a dost´pna w okresie Êwiàtecznym. Us∏uga darmowych
rozmów z trzema wybranymi osobami by∏a bowiem wy∏àczona w dniach 24–26 i 31 grudnia oraz 1 stycznia.
Na PTK Centertel zosta∏a na∏o˝ona kara pieni´˝na w wysokoÊci ponad 806 tys. z∏. Ponadto spó∏ce nakazano
zamieszczenie decyzji UOKiK na stronie internetowej Orange na 6 miesi´cy oraz dwukrotnà publikacj´
sentencji tej decyzji na jednej z pi´ciu pierwszych stron dziennika o zasi´gu ogólnopolskim.
Poczta Polska – decyzja z 30 grudnia 2008 roku (nr RWA-62/2008)
W lipcu 2008 roku, w zwiàzku z niekorzystnymi wynikami raportu Urz´du Komunikacji Elektronicznej, dotyczàcego jakoÊci powszechnych us∏ug pocztowych w Polsce, UOKiK wszczà∏ post´powanie przeciwko Poczcie
Polskiej. Zastrze˝enia wzbudzi∏o niedotrzymywanie terminów dostarczania przesy∏ek i listów.
Na podstawie posiadanych informacji Urzàd uzna∏, ˝e w 2007 roku Poczta nie dotrzymywa∏a okreÊlonych
prawem minimalnych wskaêników terminowoÊci w przypadku listów priorytetowych dostarczanych nast´pnego
dnia po wys∏aniu, a tak˝e wszystkich listów zwyk∏ych oraz paczek priorytetowych i zwyk∏ych. W decyzji
Urz´du Poczta Polska zosta∏a zobligowana do zmiany kwestionowanej praktyki i obcià˝ona karà pieni´˝nà
w wysokoÊci 6,6 mln z∏.
Miasto Poznaƒ – decyzja z 9 czerwca 2008 roku (nr RPZ-16/2008)
Analiza uchwa∏y Rady Miasta Poznania, dotyczàca kar nak∏adanych na pasa˝erów komunikacji miejskiej,
wzbudzi∏a wàtpliwoÊci Urz´du ze wzgl´du na stosowanie jednakowej taryfy zarówno za jazd´ bez biletu,
jak i bez wa˝nego dokumentu uprawniajàcego do ulgi. Prezes UOKiK wszczà∏ w tej sprawie post´powanie wobec
mo˝liwoÊci naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez Miasto. W efekcie post´powania w∏adze
8
9

Decyzj´ wydano tak˝e na podstawie ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia∏aniu nieuczciwym praktykom rynkowym
j.w.
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Poznania podzieli∏y argumenty dotyczàce zró˝nicowania sankcji dla tych dwóch grup pasa˝erów i zobowiàza∏y
si´ do wprowadzenia zmian w uchwale dotyczàcej ustalania wysokoÊci op∏at dodatkowych w transporcie
komunikacji miejskiej. Zaproponowano zró˝nicowanie kar zgodnie z proporcjami ustalonymi w tym zakresie
w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury dotyczàcym innych przewoêników.
Prezes UOKiK wyznaczy∏ Miastu Poznaƒ termin trzech miesi´cy na realizacj´ przedstawionego projektu oraz
zobowiàza∏ je do przekazania dowodów potwierdzajàcych zaniechanie stosowania kwestionowanej praktyki.
Miasto wywiàza∏o si´ z na∏o˝onych zobowiàzaƒ.
Lukas Bank – decyzja z 29 lipca 2008 roku (nr RWR-33/2008)
W 2008 roku UOKiK zakoƒczy∏ analiz´ przestrzegania przez banki praw konsumentów dokonujàcych wp∏at
i wyp∏at w okienku kasowym. Zastrze˝enia wzbudzi∏o przede wszystkim pobieranie prowizji za wp∏at´ bilonu
na konto.
W zwiàzku z tym, ˝e monety sà w Polsce takim samym Êrodkiem p∏atniczym jak banknoty, przedsi´biorcy nie
mogà ˝àdaç prowizji za transakcje z ich u˝yciem. Takie praktyki naruszajà interes ekonomiczny konsumenta, który
ponosi strat´ finansowà w wyniku nieuzasadnionego ró˝nicowania Êrodków p∏atniczych na banknoty i bilon.
Urzàd na∏o˝y∏ kar´ finansowà w wysokoÊci ponad 210 tys. z∏ na Lukas Bank, który pomimo prowadzonego
post´powania nadal pobiera∏ prowizj´ za wp∏aty bilonem.

7.2. Orzecznictwo sàdowe w sprawach dotyczàcych naruszenia
zbiorowych interesów konsumentów
W 2008 roku Sàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda∏ 26 wyroków dotyczàcych odwo∏aƒ od decyzji
Prezesa UOKiK w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Sàd Apelacyjny wyda∏ 7 takich
wyroków, a Sàd Najwy˝szy – 1. W 22 przypadkach SOKiK odwo∏ania oddali∏, w 3 przypadkach zmieni∏
rozstrzygni´cie, zaÊ w 1 decyzja zosta∏a uchylona.
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Statystyka wyroków w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów jest nast´pujàca:

Liczba wyroków wydanych w 2008 roku w sprawach
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

Sentencje wyroków SOKiK
Uchylenie decyzji Prezesa UOKiK
Zmiana decyzji Prezesa UOKiK
Oddalenie odwo∏ania przedsi´biorcy

SOKiK

Sàd Apelacyjny

Sàd Najwy˝szy

26

7

1

Liczba
1
3
22

Wybrane wyroki w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów wydane w 2008 roku
Wyrok Sàdu Apelacyjnego z 10 lipca 2008 roku w sprawie z odwo∏ania Canal+ Cyfrowy przeciwko
Prezesowi UOKiK (sygn. akt VI Aca 306/2008)
W 2006 roku Prezes UOKiK uzna∏, ˝e warunki zorganizowanej przez Canal+ Cyfrowy akcji promocyjnej
„Tematyczny w cenie Startowego” stanowià praktyk´ naruszajàcà zbiorowe interesy konsumentów.
Sprawa dotyczy∏a zaproponowanej przez przedsi´biorc´ bogatej oferty programowej dla abonentów podstawowego pakietu. Klientów nie poinformowano jednak o wszystkich warunkach promocji. Po zakoƒczeniu akcji
promocyjnej automatycznie zmieniono umow´ abonamentowà z Pakietu Startowego na prawie dwukrotnie
dro˝szy Pakiet Tematyczny. W rzeczywistoÊci skorzystanie z oferty Canal+ Cyfrowy wiàza∏o si´ ze zmianà umowy
i zwi´kszeniem op∏at.
Spó∏ka wnios∏a odwo∏anie od tej decyzji. Sàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzyma∏ argumenty
Prezesa UOKiK, stwierdzajàc, ˝e dostawca jednostronnie zmieni∏ warunki umów z konsumentami.
Po tym orzeczeniu Canal+ Cyfrowy z∏o˝y∏ apelacj´, która w drugiej instancji równie˝ zosta∏a uznana za
bezzasadnà.
Wyrok SOKiK z 6 czerwca 2008 roku w sprawie z odwo∏ania Przedsi´biorstwa Budowlanego Budotex
przeciwko Prezesowi UOKiK (sygn. akt XVII Ama 139/2007)
W decyzji wydanej w 2007 roku Prezes UOKiK stwierdzi∏, ˝e Budotex naruszy∏ zbiorowe interesy konsumentów,
stosujàc w umowach przedwst´pnych klauzule niedozwolone. Jedna z nich dotyczy∏a mo˝liwoÊci zmiany
powierzchni mieszkania w stosunku do wielkoÊci okreÊlonych w umowie oraz nieprecyzyjnie okreÊlonych
przyczyn ewentualnej zmiany terminu przekazania nieruchomoÊci nabywcy.
Budotex zaskar˝y∏ decyzj´ Urz´du, jednak Sàd, oddalajàc odwo∏anie, podkreÊli∏, ˝e post´powanie
przedsi´biorcy mog∏o dotyczyç nie tylko osób zawierajàcych umow´ z deweloperem, ale tak˝e nieokreÊlonego
kr´gu potencjalnych konsumentów.

7.3. Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne)
Niedozwolone postanowienie umowne to klauzula, która nie zosta∏a uzgodniona z konsumentem indywidualnie
i która kszta∏tuje jego prawa i obowiàzki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra˝àco naruszajàc jego
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interesy. Co do zasady, nie jest ona dla konsumenta wià˝àca. Wyjàtek stanowià postanowienia okreÊlajàce
g∏ówne Êwiadczenia stron, w tym cen´, je˝eli zosta∏y sformu∏owane w sposób jednoznaczny.
Kodeks cywilny zawiera list´ 23 przyk∏adowych niedozwolonych postanowieƒ (art. 3853). Najcz´Êciej
wyst´pujàce w analizowanych przez UOKiK wzorcach umownych klauzule abuzywne to postanowienia:
● wy∏àczajàce lub istotnie ograniczajàce odpowiedzialnoÊç wzgl´dem konsumenta za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie zobowiàzania,
● takie, z którymi konsument nie mia∏ mo˝liwoÊci zapoznaç si´ przed zawarciem umowy,
● zezwalajàce przedsi´biorcy na przeniesienie praw i przekazanie obowiàzków wynikajàcych z umowy bez
zgody konsumenta,
● uprawniajàce przedsi´biorc´ do jednostronnej zmiany umowy bez wa˝nej przyczyny,
● uprawniajàce przedsi´biorc´ do okreÊlania lub podwy˝szania ceny lub wynagrodzenia po zawarciu
umowy bez przyznania konsumentowi prawa do odstàpienia od niej,
● uprawniajàce przedsi´biorc´ do dokonywania wià˝àcej interpretacji umowy.
O uznaniu danego postanowienia za niedozwolone decyduje Sàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Powództwo w takiej sprawie mo˝e wytoczyç ka˝dy, komu oferowana jest umowa zawierajàca kwestionowanà
klauzul´, a tak˝e organizacje konsumenckie, rzecznik konsumentów oraz Prezes UOKiK. Klauzule uznane
prawomocnym wyrokiem sàdu za abuzywne sà wpisywane do rejestru dost´pnego na stronie internetowej
UOKiK. Stosowanie ich jest zabronione i mo˝e zostaç uznane za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, zagro˝one karà finansowà w wysokoÊci do 10 proc. obrotu przedsi´biorcy.
7.3.1. Statystyka spraw zwiàzanych z realizacjà przepisów o niedozwolonych postanowieniach
umownych
Urzàd przeprowadza co roku kontrole wzorców umów stosowanych przez przedsi´biorców danej bran˝y
w transakcjach z konsumentami. W ten sposób identyfikuje postanowienia budzàce wàtpliwoÊci co do ich
zgodnoÊci z Kodeksem cywilnym. Nast´pnie wzywa przedsi´biorców do dobrowolnej zmiany post´powania,
a w przypadku ich odmowy – kieruje pozwy do SOKiK.
W 2008 roku wystosowano 308 wezwaƒ do zmiany zakwestionowanych postanowieƒ umownych. W 266 przypadkach przedsi´biorcy dobrowolnie si´ do nich zastosowali. Do SOKiK Urzàd skierowa∏ 14 pozwów. W pozosta∏ych przypadkach trwajà post´powania wyjaÊniajàce. 82 postanowienia wpisano do rejestru klauzul abuzywnych.
7.3.2. Kontrole wzorców umów
W 2008 roku UOKiK przeanalizowa∏ wzorce umów stosowane przez tysiàc przedsi´biorców. Nieprawid∏owoÊci
stwierdzono w 571 przypadkach. Kontrole dotyczy∏y mi´dzy innymi:
● us∏ug szkolenia kierowców – 261 (klauzule abuzywne wykryto w 50 przypadkach),
● przedszkoli niepublicznych – 234 (165 nieprawid∏owoÊci),
● turystyki i rekreacji – 190 (153 nieprawid∏owoÊci),
● us∏ug komunalnych – 106 (79 nieprawid∏owoÊci),
● us∏ug bankowych w zakresie tzw. wyp∏at w kasie banku – 20 (4 nieprawid∏owoÊci),
● kredytów hipotecznych – 19 (19 nieprawid∏owoÊci).
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Szko∏y nauki jazdy
W 2008 roku UOKiK objà∏ kontrolà 261 wybranych losowo oÊrodków szkolenia kierowców na terenie ca∏ego
kraju. Ze wzgl´du na fakt, ˝e wi´kszoÊç z nich nie zawiera∏a umów z konsumentami na piÊmie, przeanalizowano wzorce stosowane tylko przez 82 placówki. Znaczna cz´Êç dokumentów zawiera∏a postanowienia, które
mogà naruszaç interesy s∏abszej strony kontraktu. Przedsi´biorcy mi´dzy innymi zobowiàzywali w nich konsumentów do zap∏aty nale˝noÊci za us∏ug´, która nie zosta∏a wykonana, ograniczali mo˝liwoÊci zwrotu nale˝noÊci
za cz´Êç niezrealizowanego Êwiadczenia, zastrzegali sobie prawo do jednostronnej zmiany treÊci umowy lub
podwy˝szenia ceny us∏ugi ju˝ po zawarciu kontraktu.
W efekcie tej kontroli wszcz´to 21 post´powaƒ administracyjnych w sprawie naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów.
Przedszkola niepubliczne
W 2008 roku UOKiK skontrolowa∏ 234 niepubliczne przedszkola, wybrane losowo na terenie ca∏ego kraju.
Przebadano wzorce umów, ogólne warunki oraz regulaminy stosowane przez przedsi´biorców prowadzàcych
przedszkola. Do 70 proc. Urzàd mia∏ zastrze˝enia. Zakwestionowane postanowienia dotyczy∏y g∏ównie
bezprawnego przerzucania na rodziców kosztów prowadzonej dzia∏alnoÊci. Niektóre zastrze˝enia odnosi∏y si´
tak˝e do warunków opieki nad dzieçmi podczas ich pobytu w placówce.
Najwi´cej zakwestionowanych postanowieƒ dotyczy∏o prawa przedszkola do jednostronnego i natychmiastowego wypowiedzenia umowy, w przypadku kilkudniowego zalegania z op∏atà czesnego. Zdaniem Urz´du,
taka praktyka jest niezgodna z prawem, bowiem rozwiàzanie umowy nie mo˝e nastàpiç bez wczeÊniejszego
wezwania do uregulowania nale˝noÊci w wyznaczonym terminie.
WàtpliwoÊci Urz´du wzbudzi∏y tak˝e klauzule umo˝liwiajàce przedsi´biorcom zmian´ istotnych warunków
umowy bez przyznawania konsumentom prawa do odstàpienia od niej. Przedszkola nie precyzowa∏y tak˝e
przyczyn mogàcych spowodowaç wzrost op∏at. W praktyce oznacza∏o to, ˝e rodzice byli zmuszani do ponoszenia kosztów dowolnie ustalanych przez silniejszà stron´ kontraktu.
Zastrze˝enia Urz´du wzbudzi∏y równie˝ postanowienia dotyczàce warunków opieki nad dzieçmi oraz prawa
do wykorzystywania wizerunku podopiecznych do celów marketingowych. Urzàd podkreÊli∏, ˝e uzale˝nianie
zawarcia i wykonania umowy od wyra˝enia zgody na dodatkowà us∏ug´, niezwiàzanà bezpoÊrednio z realizacjà
kontraktu, jest niezgodne z prawem.
W wyniku tej kontroli Prezes UOKiK wszczà∏ 137 post´powaƒ administracyjnych w sprawie naruszenia
zbiorowych interesów konsumentów.
Organizatorzy turystyki
W 2008 roku UOKiK przeprowadzi∏ analiz´ wzorców
umów, regulaminów Êwiadczenia us∏ug oraz materia∏ów reklamowych stosowanych przez biura
podró˝y. Skontrolowanych zosta∏o 190 przedsi´biorców wybranych losowo na terenie
ca∏ego kraju.
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W przeanalizowanych dokumentach znalaz∏y si´ postanowienia istotne dla konsumenta z ekonomicznego
punktu widzenia, poniewa˝ dotyczy∏y g∏ównie wzrostu op∏at zwiàzanych z wykupionà us∏ugà turystycznà.
By∏y to klauzule umo˝liwiajàce organizatorom mi´dzy innymi zmian´ ceny, pomimo ˝e zgodnie z prawem, koszt
wycieczki nie mo˝e ulec zmianie na 20 dni przed jej rozpocz´ciem.
Skontrolowani przedsi´biorcy przyznawali sobie prawo do zmiany programu imprezy oraz jej warunków
(kategoria hotelu i jego rodzaj, po∏o˝enie itp.) w stosunku do informacji zawartych w ofercie lub umowie,
bez przyznania turyÊcie mo˝liwoÊci bezkosztowego odstàpienia od kontraktu. Zgodnie z ustawà o us∏ugach
turystycznych, w przypadku gdy przedsi´biorca jest zmuszony zmieniç istotne warunki umowy, powinien
niezw∏ocznie powiadomiç o tym klienta. W takiej sytuacji ma on prawo do odstàpienia od umowy i natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych Êwiadczeƒ, bez obowiàzku zap∏aty kary umownej.
UOKiK zakwestionowa∏ te˝ postanowienia dotyczàce ograniczania odpowiedzialnoÊci biur podró˝y za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie umowy, stosowane pomimo ˝e prawo dopuszcza takà mo˝liwoÊç
wy∏àcznie w przypadku dzia∏ania lub zaniechania ze strony konsumenta, osób trzecich lub si∏y wy˝szej.
Ponadto analiza Urz´du wykaza∏a, ˝e przedsi´biorcy stosowali bardzo ucià˝liwe dla turystów warunki
dochodzenia roszczeƒ w przypadku niezadowolenia z zakupionej us∏ugi – przyk∏adowo wymagali uzyskania
pisemnego potwierdzenia z∏o˝enia reklamacji.
Urzàd zakwestionowa∏ równie˝ ograniczenia odpowiedzialnoÊci organizatora w przypadku ofert last minute,
stosowane mimo ˝e przepisy nie ró˝nicujà us∏ug turystycznych i konsumentom korzystajàcym z promocji
przys∏uguje pe∏en zakres ochrony, w tym prawo do reklamacji.
W wyniku kontroli wszcz´to 101 post´powaƒ w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
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7.3.3. Orzecznictwo sàdowe w sprawach dotyczàcych stosowania niedozwolonych postanowieƒ umownych
W 2008 roku Sàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda∏ 64 wyroki dotyczàce stosowania klauzul
abuzywnych, a Sàd Apelacyjny – 15.
Statystyka wyroków w sprawach stosowania niedozwolonych postanowieƒ umownych jest nast´pujàca:
SOKiK
Liczba wyroków wydanych w 2008 r. w sprawach
niedozwolonych postanowieƒ umownych

64

Sàd Apelacyjny Sàd Najwy˝szy
15

-

7.4. Wspó∏praca z organizacjami konsumenckimi
Do zadaƒ Prezesa UOKiK nale˝y mi´dzy innymi wspó∏praca z krajowymi i mi´dzynarodowymi organizacjami
pozarzàdowymi. Jest to równie˝ jeden z celów zapisanych w rzàdowej Strategii polityki konsumenckiej na lata
2007–2009, w której podkreÊlono potrzeb´ przekazania im wybranych zadaƒ, mi´dzy innymi z zakresu
poradnictwa konsumenckiego oraz w∏àczenia ich w proces stanowienia prawa.
Ârodki na realizacj´ konkretnych projektów przekazywane sà w procedurze konkursowej10. ¸àczna wysokoÊç
kwoty, która mo˝e byç przeznaczona na ich realizacj´, jest ustalana corocznie w ustawie bud˝etowej. Informacje
o konkursach zamieszczane sà w prasie i w Biuletynie Informacji Publicznej UOKiK, a tak˝e dost´pne
w siedzibie Urz´du. W konkursie mo˝e wziàç udzia∏ ka˝da organizacja pozarzàdowa, której statut przewiduje
ochron´ interesów konsumentów. Organizacje mogà równie˝ same wyst´powaç z inicjatywà realizacji
zadaƒ publicznych.
W 2008 roku Prezes UOKiK przekaza∏ organizacjom pozarzàdowym dotacje na realizacj´ nast´pujàcych zadaƒ:
● Prowadzenie

ogólnopolskiego bezp∏atnego poradnictwa konsumenckiego – Federacja Konsumentów

(807 tys. z∏),
● Prowadzenie

bezp∏atnego poradnictwa konsumenckiego i pomocy prawnej dla miasta Warszawa i okolic
– Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (230,8 tys. z∏),
● Pomoc prawna przy prowadzeniu spraw przed sàdami powszechnymi i polubownymi sàdami
konsumenckimi oraz sporzàdzanie pism procesowych – Federacja Konsumentów (260 tys. z∏),
● Kampania edukacyjna „Bàdê Êwiadomym konsumentem” dla osób w wieku 60+ – Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich (118,9 tys. z∏),
● Biuletyn dla rzeczników konsumentów – opracowanie, redakcja, druk i dystrybucja – Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich (118,27 tys. z∏),
● Infolinia konsumencka – Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (550 tys. z∏),
● Ulotka Kupuj bezpiecznie w sieci – opracowanie, redakcja, druk w nak∏adzie 20 tys. sztuk i dystrybucja
– Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (10,4 tys. z∏),
● Ulotka Ogólne bezpieczeƒstwo produktów – opracowanie, redakcja, druk w nak∏adzie 20 tys. sztuk
i dystrybucja – Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (10,4 tys. z∏).
10

Zasady zlecania organizacjom zadaƒ z zakresu ochrony konsumentów i procedury przekazywania im Êrodków finansowych
okreÊla ustawa o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.
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Ogólne bezpieczeƒstwo produktów
8.1. Informacje ogólne
Ka˝dy produkt dost´pny na rynku powinien byç bezpieczny. Ogólny nadzór nad artyku∏ami przeznaczonymi dla
konsumentów sprawuje Prezes UOKiK. BezpoÊrednie kontrole u przedsi´biorców, z urz´du lub na wniosek
UOKiK, przeprowadza Inspekcja Handlowa.
Oceniajàc, czy konkretny artyku∏ nie stwarza zagro˝eƒ dla zdrowia i ˝ycia jego u˝ytkowników, bierze si´ pod
uwag´:
● jego cechy – w tym sk∏ad, opakowanie, instrukcj´ monta˝u, instalacji i konserwacji,
● oddzia∏ywanie na inne wyroby, z którymi potencjalnie i w sposób uzasadniony mo˝e byç u˝yty,
● wyglàd – oznakowanie, ostrze˝enia i instrukcje dotyczàce u˝ytkowania,
● kategorie konsumentów szczególnie nara˝onych na niebezpieczeƒstwo w zwiàzku z jego u˝ywaniem
(na przyk∏ad dzieci czy osoby starsze).
Prezes UOKiK na podstawie informacji otrzymanych od kontrolerów Inspekcji Handlowej lub z innych êróde∏
(od konsumentów, organów nadzoru innych paƒstw) mo˝e wszczàç post´powanie administracyjne. Je˝eli
w jego toku stwierdzi, ˝e okreÊlony produkt nie jest bezpieczny, wydaje w tym zakresie decyzj´ i bezzw∏ocznie
wpisuje go do specjalnego rejestru dost´pnego na stronie internetowej UOKiK. Na przedsi´biorc´, który
wprowadzi takie artyku∏y na rynek, mo˝e zostaç na∏o˝ona kara pieni´˝na w wysokoÊci do 100 tys. z∏.
Prezes UOKiK mo˝e te˝ – w drodze decyzji – na∏o˝yç na producenta lub dystrybutora okreÊlone obowiàzki,
mi´dzy innymi zakazaç wprowadzania produktu na rynek lub nakazaç:
● oznakowanie go symbolami ostrzegawczymi lub opatrzenie informacjà o zagro˝eniach, jakie mo˝e
powodowaç,
● ostrze˝enie potencjalnych konsumentów, na przyk∏ad poprzez zamieszczenie og∏oszenia w prasie,
● wyeliminowanie zagro˝enia,
● wycofanie produktu z rynku lub od konsumentów.
Wycofanie produktu od konsumentów oznacza, ˝e przedsi´biorca musi go odkupiç od u˝ytkowników za cen´,
po jakiej go nabyli, bez wzgl´du na stopieƒ zu˝ycia. Je˝eli nabywca posiada dowód zakupu, mo˝e wystàpiç
z takim ˝àdaniem do sprzedawcy. JeÊli nie – bezpoÊrednio do producenta.
W 2008 roku Urzàd prowadzi∏ 269 spraw z zakresu ogólnego bezpieczeƒstwa produktów. Zakoƒczono
227 z nich. W 125 przypadkach wszcz´to post´powania zakoƒczone wydaniem decyzji, w tym nakazujàcych
mi´dzy innymi wyeliminowanie zagro˝eƒ stwarzanych przez produkt, ostrze˝enie konsumentów, zakaz wprowadzania produktu na rynek lub wycofanie go z rynku. Urzàd na∏o˝y∏ na przedsi´biorców 30 kar finansowych.
UOKiK na bie˝àco informuje opini´ publicznà o produktach stwarzajàcych zagro˝enie dla konsumentów.
Bezpieczne place zabaw
W 2008 roku, z inicjatywy UOKiK i dzi´ki wsparciu Komisji Europejskiej, zrealizowany zosta∏ projekt, którego
celem by∏o zwi´kszenie bezpieczeƒstwa dzieci na placach zabaw oraz podniesienie ÊwiadomoÊci wszystkich,
którzy sà za to bezpieczeƒstwo odpowiedzialni: rodziców, w∏aÊcicieli i administratorów osiedli, instytucji nadzoru
rynku, przedsi´biorców dostarczajàcych sprz´t, a tak˝e w∏adz lokalnych. Do akcji przy∏àczy∏o si´ siedem paƒstw:
Bu∏garia, Dania, Estonia, Holandia, Norwegia, S∏owacja i S∏owenia.
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W ramach trwajàcego przez ca∏y rok projektu dokonano kontroli placów zabaw, przeprowadzono cykl
seminariów dla ekspertów zajmujàcych si´ tà problematykà, przygotowano i przekazano czytelnikom publikacje
– ulotki dla rodziców oraz poradnik dla administratorów i w∏aÊcicieli miejsc zabaw oraz podr´cznik dla
inspektorów badajàcych stan bezpieczeƒstwa urzàdzeƒ na placach zabaw.

8.2. Powiadomienia przedsi´biorców o wprowadzonych na rynek
produktach, które nie sà bezpieczne
Przedsi´biorca, który stwierdzi, ˝e jego produkt stwarza zagro˝enie, powinien wycofaç go z rynku, wymieniç
lub zwróciç konsumentom koszty jego nabycia, a tak˝e poinformowaç ich oraz UOKiK zarówno o wykrytych
nieprawid∏owoÊciach, jak i podj´tych dzia∏aniach naprawczych. Wszystkie informacje przekazane przez
przedsi´biorców sà nast´pnie zamieszczane na stronie internetowej UOKiK. Urzàd monitoruje tak˝e przebieg
akcji naprawczych.
W ciàgu pi´ciu lat funkcjonowania ustawy o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów przedsi´biorcy z∏o˝yli 313
dobrowolnych powiadomieƒ.

Porównanie liczby powiadomieƒ przedsi´biorców o wprowadzonych na rynek
produktach, które nie spe∏nia∏y wymogów bezpieczeƒstwa, w latach 2004–2008.
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Ta tendencja Êwiadczy o rosnàcej ÊwiadomoÊci profesjonalnych uczestników rynku co do obowiàzków na nich
cià˝àcych, a tak˝e o tym, ˝e przywiàzujà oni coraz wi´kszà wag´ do zaufania konsumentów i do dobrych
praktyk.
Statystyki Urz´du pokazujà, ˝e najwi´cej dobrowolnych powiadomieƒ zwiàzanych by∏o z bran˝à motoryzacyjnà
– w 2008 roku by∏o ich 74. Pozosta∏e informacje dotyczy∏y przede wszystkim artyku∏ów oÊwietleniowych,
maszyn oraz zabawek.
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8.3. System RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer
products)
Podstawowà funkcjà systemu RAPEX jest zapewnienie szybkiej wymiany informacji pomi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi UE i Komisjà Europejskà w zakresie zagro˝eƒ stwarzanych przez produkty. UOKiK stanowi
polski punkt kontaktowy tego systemu.
Zarzàdzajàca systemem Komisja Europejska informuje Urzàd o niebezpiecznych produktach
wykrytych na terenie pozosta∏ych paƒstw cz∏onkowskich UE. Nast´pnie UOKiK
kontroluje rynek w celu sprawdzenia, czy znajdujà si´ one równie˝ w Polsce. JeÊli
tak – ustala, czy rzeczywiÊcie stanowià zagro˝enie i czy nale˝y wyeliminowaç
je z obrotu. Takie informacje przekazuje KE.
Urzàd przekazuje te˝ do systemu informacje o produktach na polskim
rynku, które stwarzajà zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia u˝ytkowników, o podj´tych dzia∏aniach (na przyk∏ad wydanym nakazie
ostrze˝enia konsumentów), a tak˝e o dobrowolnych zg∏oszeniach
przedsi´biorców.
W 2008 roku UOKiK przekaza∏ do systemu RAPEX 152 notyfikacje.
W 130 przypadkach podjà∏ dzia∏ania w reakcji na informacj´ przes∏anà
przez inne paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej.
Najwi´kszà grup´ produktów notyfikowanych przez Urzàd w 2008 roku stanowi∏y zabawki sprowadzane przez polskich przedsi´biorców z Chin – dotyczy∏o ich 116 zawiadomieƒ.
Przekazywane przez paƒstwa cz∏onkowskie informacje o produktach niebezpiecznych Komisja Europejska
publikuje na swoich stronach internetowych.

9

Zasadnicze wymagania wobec wyrobów
9.1. Informacje ogólne
Prezes UOKiK sprawuje ogólny nadzór nad systemem kontroli wyrobów pod kàtem ich zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami, w tym dotyczàcymi bezpieczeƒstwa dla konsumentów.
Do prowadzenia kontroli oraz post´powaƒ administracyjnych na wniosek UOKiK oraz z w∏asnej inicjatywy
uprawnione sà tzw. organy wyspecjalizowane: Inspekcja Handlowa, Paƒstwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja
Ochrony Ârodowiska, Urzàd Transportu Kolejowego, Urzàd Komunikacji Elektronicznej, Wy˝szy Urzàd
Górniczy, urz´dy morskie, nadzór budowlany, Inspekcja Transportu Drogowego.
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Do zadaƒ Urz´du nale˝y mi´dzy innymi wspó∏praca z powy˝szymi instytucjami, przekazywanie im informacji
wskazujàcych, ˝e dany wyrób nie spe∏nia okreÊlonych wymagaƒ, opiniowanie okresowych planów kontroli
a tak˝e prowadzenie specjalnego rejestru dost´pnego na stronie internetowej UOKiK. W 2008 roku
do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami wpisano 75 artyku∏ów.
Z instytucjami wyspecjalizowanymi wspó∏pracujà ponadto organy celne, które weryfikujà wyroby sprowadzane
z krajów trzecich (nienale˝àcych do Unii Europejskiej).

9.2. Przekazywanie organom wyspecjalizowanym informacji
wskazujàcych, ˝e wyrób wprowadzony do obrotu nie spe∏nia
zasadniczych wymagaƒ
Do UOKiK nap∏ywa coraz wi´cej informacji o wyrobach niespe∏niajàcych zasadniczych wymagaƒ. Pochodzà one
od konsumentów, ale tak˝e od przedsi´biorców, fundacji, stowarzyszeƒ czy organizacji pozarzàdowych.
Zadaniem Urz´du jest ustalenie, jakim przepisom podlegajà okreÊlone produkty i jaki organ wyspecjalizowany
jest w∏aÊciwy do przeprowadzenia kontroli i post´powania administracyjnego.
UOKiK, jako organ monitorujàcy system nadzoru rynku w Polsce, przesy∏a i odbiera od innych paƒstw
cz∏onkowskich UE informacje na temat wyrobów niespe∏niajàcych zasadniczych wymagaƒ. W 2008 roku
UOKiK przekaza∏ organom wyspecjalizowanym 87 takich notyfikacji.

9.3. Wyst´powanie do organów wyspecjalizowanych z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli
Zgodnie z przepisami, UOKiK mo˝e zleciç w∏aÊciwym organom wyspecjalizowanym przeprowadzenie
kontroli okreÊlonych wyrobów, w celu sprawdzenia, czy spe∏niajà one zasadnicze wymagania. W 2008 roku
by∏o 19 takich przypadków. UOKiK zwróci∏ si´ do Inspekcji Handlowej (14), a tak˝e do Urz´du Komunikacji
Elektronicznej (1), G∏ównego Urz´du Nadzoru Budowlanego (1), Urz´du Morskiego w S∏upsku (1), G∏ównego
Inspektoratu Inspekcji Pracy (1) oraz Wy˝szego Urz´du Górniczego (1).

9.4. Informowanie Komisji Europejskiej o decyzjach organów
wyspecjalizowanych ograniczajàcych swobodny przep∏yw
wyrobów
UOKiK, po otrzymaniu od organu wyspecjalizowanego ostatecznej decyzji administracyjnej ograniczajàcej lub
zakazujàcej wprowadzania do obrotu wyrobu niespe∏niajàcego zasadniczych wymagaƒ, bàdê nakazujàcej jego
wycofanie, informuje o tym Komisj´ Europejskà oraz pozosta∏e paƒstwa cz∏onkowskie.
W 2008 roku Prezes UOKiK przekaza∏ Komisji 35 decyzji wydanych przez organy wyspecjalizowane.
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10 J a k o Ê ç p a l i w
10.1. Informacje ogólne
G∏ównym celem systemu monitorowania jakoÊci paliw, którym zarzàdza Prezes UOKiK, jest zapewnienie
bezpieczeƒstwa i ochrona ekonomicznych interesów u˝ytkowników pojazdów poprzez eliminowanie z rynku
benzyn, oleju nap´dowego i opa∏owego oraz ró˝nych rodzajów gazów niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊlonych
w przepisach prawa, a tak˝e ochrona Êrodowiska.
Realizujàc ustawowe zadania, Prezes UOKiK wspó∏pracuje z Inspekcjà Handlowà, która kontroluje ca∏y ∏aƒcuch
dystrybucyjny – od stacji benzynowej poprzez hurtownie i bazy paliwowe a˝ do producenta.
W próbach paliwa badane sà wszystkie lub niektóre parametry okreÊlone w przepisach prawa. Za wykonanie
analiz odpowiadajà laboratoria posiadajàce certyfikaty akredytacyjne wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.
Stacje benzynowe wybierane sà do kontroli losowo. Podstawà wys∏ania inspektorów w konkretne miejsce
mogà byç te˝ skargi kierowców, informacje z Policji i od organów Êcigania oraz wyniki poprzednich analiz.
Kontrola jakoÊci przebiega w dwóch okresach monitorowania: od 1 maja do 30 wrzeÊnia (okres letni) oraz
od 1 paêdziernika do 30 kwietnia (okres zimowy).
Co roku raport podsumowujàcy kontrole jakoÊci paliw w Polsce przedstawiany jest Radzie Ministrów oraz
Komisji Europejskiej, która nast´pnie przygotowuje informacj´ dotyczàcà wszystkich paƒstw Unii Europejskiej.
W 2008 roku dodatkowo przes∏ano do Brukseli zestawienie dotyczàce zawartoÊci siarki w lekkim oleju
opa∏owym, ci´˝kim oleju opa∏owym, oleju do silników statków ˝eglugi Êródlàdowej oraz paliwie ˝eglugowym
stosowanym w statkach morskich.
Szczegó∏owe informacje wraz z danymi teleadresowymi zbadanych przedsi´biorców dost´pne sà na stronie
internetowej Urz´du.
Za wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu paliw niespe∏niajàcych
wymagaƒ jakoÊciowych gro˝à kary finansowe w wysokoÊci do 1 mln z∏ oraz 5 lat pozbawienia wolnoÊci.

10.2. Realizacja zadaƒ Prezesa UOKiK w ramach systemu
monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw
Wyniki kontroli w roku 2008
Zgodnie z wynikami kontroli przeprowadzonej w 2008 roku, 4,2 proc. próbek paliw ciek∏ych wylosowanych
do badaƒ, nie spe∏nia∏o wymagaƒ (odpowiednio 4,23 proc. próbek oleju nap´dowego i 4,18 proc. benzyny).
Najgorsza sytuacja mia∏a miejsce w województwie zachodniopomorskim – 11,36 proc., najlepsza natomiast
w województwie dolnoÊlàskim, lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i Êwi´tokrzyskim.
Inspekcja Handlowa skontrolowa∏a równie˝ stacje zg∏oszone przez konsumentów, wytypowane przez organy
Êcigania oraz te, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawid∏owoÊci. W ramach tych kontroli zakwestionowano 7,45 proc. próbek oleju nap´dowego i 4,86 proc. benzyn. Najwi´cej nieprawid∏owoÊci stwierdzono na stacjach, gdzie w latach poprzednich kwestionowano jakoÊç oferowanych paliw – 20 proc. Najmniej
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odst´pstw zanotowano w województwie lubelskim i ∏ódzkim, najwi´cej zaÊ w Êwi´tokrzyskim – 19,23 proc
i warmiƒsko-mazurskim – 11,11 proc.
Losowa kontrola jakoÊci gazu LPG wykaza∏a, ˝e 5,81 proc. stacji oferowa∏o kierowcom gaz niespe∏niajàcy
wymagaƒ jakoÊciowych.
Natomiast wÊród 775 stacji, które zosta∏y wybrane do kontroli na podstawie skarg kierowców, informacji
z Policji lub negatywnych wyników poprzednich kontroli, 4 proc. oferowa∏o gaz niespe∏niajàcy norm. Najgorsza
sytuacja mia∏a miejsce w województwie opolskim – 20 proc., najlepsza zaÊ w kujawsko-pomorskim, ma∏opolskim, podlaskim i warmiƒsko-mazurskim, gdzie nieprawid∏owoÊci nie stwierdzono.
Informowanie opinii publicznej o wynikach kontroli
Na stronie internetowej Urz´du publikowana jest aktualizowana raz na dwa tygodnie lista skontrolowanych
stacji paliwowych i hurtowni wraz z wynikami kontroli.
Za poÊrednictwem strony internetowej UOKiK i zamieszczonego na niej formularza zg∏oszeniowego do Urz´du
nap∏ywa∏y skargi kierowców na stacje oferujàce paliwo niew∏aÊciwej jakoÊci. Wszystkie informacje by∏y na bie˝àco
przekazywane Inspekcji Handlowej, która uwzgl´dnia∏a je w planach kolejnych kontroli.
W 2008 roku do UOKiK drogà elektronicznà wp∏yn´∏y 332 zg∏oszenia o paliwie niew∏aÊciwej jakoÊci, w tym
dotyczàce:
● paliwa ogólnie – 80,
● gazu skroplonego (LPG) – 59,
● benzyny bezo∏owiowej PB 98 – 18,
● benzyny bezo∏owiowej PB 95 – 79,
● oleju nap´dowego – 85,
● lekkiego oleju opa∏owego – 1.

11

Wspó∏praca z zagranicà i kontakty
z instytucjami wspólnotowymi
11.1. Wspó∏praca multilateralna
Instytucje wspólnotowe
W 2008 roku pracownicy UOKiK uczestniczyli w pracach grup i komitetów roboczych Rady Unii Europejskiej
oraz Komisji Europejskiej, mi´dzy innymi ds. konkurencji, ds. ochrony konsumentów i informacji, ds. harmonizacji technicznej oraz spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu.
W czerwcu w UOKiK odby∏o si´ spotkanie Komisarz UE ds. Ochrony Konsumentów Megleny Kunevy
z Ma∏gorzatà Krasnod´bskà-Tomkiel, Prezesem Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

49

Urzàd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci

2008

Przedstawiciele Urz´du brali udzia∏ w pracach Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network
– ECN), szczególnie grupy roboczej ds. wspó∏pracy, ds. rewizji stosowania artyku∏u 82 Traktatu ustanawiajàcego
Wspólnot´ Europejskà oraz zespo∏ach ds. bankowoÊci, energii i programu leniency. Urzàd przedstawi∏ na forum
ECN problemy napotykane przez polski organ antymonopolowy w zwiàzku ze stosowaniem rozporzàdzenia
1/2003 oraz wskaza∏ na koniecznoÊç wyeliminowania luki prawnej uniemo˝liwiajàcej wydanie na podstawie
przepisów wspólnotowych decyzji stwierdzajàcej zaniechanie praktyki przez przedsi´biorc´.
W 2008 roku UOKiK przedstawi∏ swojà kandydatur´ do organizacji dorocznej konferencji sieci Europejskich
Organów ds. Konkurencji (European Competition Authorities – ECA) w roku 2011.
Odby∏y si´ tak˝e cztery spotkania na szczeblu szefów urz´dów odpowiedzialnych za ochron´ konsumentów
w Unii Europejskiej, poÊwi´cone mi´dzy innymi instytucji pozwu zbiorowego, bezpieczeƒstwu produktów oraz
projektowi dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie praw konsumentów.
W ramach wspó∏pracy organów paƒstw cz∏onkowskich odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów prawa
ochrony konsumentów (Consumer Protection Cooperation – CPC) Urzàd przeprowadzi∏ w 2008 roku przeglàd
stron internetowych (sweep) obejmujàcy us∏ugi oferowane u˝ytkownikom telefonów komórkowych. W wyniku
przeprowadzonej akcji zidentyfikowano sprawy, które b´dà przedmiotem wspó∏pracy transgranicznej.
ICN
Utworzona w 2001 roku Mi´dzynarodowa Sieç Konkurencji (ICN) stanowi platform´ wspó∏pracy narodowych
i mi´dzynarodowych instytucji i organów ds. konkurencji dzia∏ajàcych na rzecz kreowania i egzekwowania prawa
w tej dziedzinie. W 2008 roku przedstawiciele UOKiK uczestniczyli w pracach pi´ciu grup roboczych ICN:
ds. karteli, koncentracji, jednostronnych praktyk rynkowych, wdra˝ania polityki konkurencji oraz promowania
prawa antymonopolowego (competition advocacy).
Urzàd przedstawi∏ swojà kandydatur´ do organizacji konferencji ICN w roku 2012.
CECI
17 wrzeÊnia 2008 roku, w ramach powo∏anej w roku 2003 Ârodkowoeuropejskiej Inicjatywy w sprawie
Wspó∏pracy Organów ds. Konkurencji (CECI), UOKiK zorganizowa∏ mi´dzynarodowe seminarium na temat
doÊwiadczeƒ europejskich i amerykaƒskich w stosowaniu programu ∏agodzenia kar (leniency). W spotkaniu
uczestniczyli mi´dzy innymi przedstawiciele W´gier, Czech, S∏owacji, Austrii, Rosji, Rumunii, Estonii, Komisji
Europejskiej oraz Departamentu SprawiedliwoÊci Stanów Zjednoczonych.
ICPEN
W 2008 roku przedstawiciele UOKiK uczestniczyli w dwóch konferencjach plenarnych Mi´dzynarodowej Sieci
Ochrony Konsumentów (ICPEN), do której nale˝à instytucje odpowiedzialne za ochron´ konsumentów
z ca∏ego Êwiata. Podczas tych konferencji zaprezentowano mi´dzy innymi doÊwiadczenia UOKiK w dziedzinie
podnoszenia ÊwiadomoÊci konsumentów w zakresie regu∏ konkurencji.
Urzàd wzià∏ tak˝e udzia∏ w pracach grup roboczych ICPEN ds. nieuczciwej reklamy, ochrony praw pasa˝erów
linii lotniczych oraz komunikacji. We wrzeÊniu 2008 roku Urzàd we wspó∏pracy z Ministerstwem Infrastruktury,
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w ramach wspólnego projektu ICPEN, przeprowadzi∏ przeglàd stron internetowych (sweep) pod kàtem
prawid∏owoÊci stosowania reklamy typu pop-up.
OECD
W 2008 roku odby∏y si´ dwa posiedzenia Komitetu ds. Polityki Konsumenckiej OECD, w ramach których
UOKiK przygotowa∏ opracowanie dotyczàce systemu bezpieczeƒstwa produktów w Polsce.
W ubieg∏ym roku odby∏y si´ trzy posiedzenia Komitetu Konkurencji OECD oraz podleg∏ych mu grup roboczych.
Przedstawiciele Urz´du zaprezentowali doÊwiadczenia Polski w zakresie mi´dzy innymi problematyki prowadzenia badaƒ rynku, wp∏ywu ustawy o sklepach wielkopowierzchniowych na stan konkurencji oraz dotyczàce
problemów na rynku budowlanym.
W lutym 2008 roku przedstawiciele UOKiK wzi´li udzia∏ w Globalnym Forum Konkurencji OECD
(OECD Global Forum on Competition), prezentujàc polskie doÊwiadczenia w zakresie synergii pomi´dzy politykà
ochrony konkurencji i konsumentów, a w paêdzierniku – w konferencji na temat edukacji konsumenckiej,
przedstawiajàc przedsi´wzi´cia UOKiK w tym zakresie.

11.2. Wspó∏praca bilateralna
W ramach wspó∏pracy bilateralnej pracownicy UOKiK przygotowali liczne opracowania z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w celu wymiany informacji i doÊwiadczeƒ ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami.
Zorganizowano tak˝e spotkania z delegacjami z Litwy, Norwegii, Chorwacji, Rosji, Ukrainy i Tajwanu oraz
przedstawicielami Komisji Europejskiej. W ich trakcie omówiono system ochrony konkurencji oraz mechanizmy
ochrony konsumentów i nadzoru rynku w Polsce, a tak˝e bie˝àce zagadnienia w tych obszarach, takie jak
implementacja dyrektywy o nieuczciwych praktykach rynkowych, alternatywne metody rozwiàzywania sporów,
edukacja konsumencka, ochrona praw pasa˝erów lotniczych czy odbiorców us∏ug finansowych.

12

Programy finansowane ze Êrodków
Unii Europejskiej
W 2008 roku Urzàd wyposa˝y∏ laboratoria Inspekcji Handlowej w specjalistyczny sprz´t o ∏àcznej wartoÊci
blisko 900 tys. euro. Pozwoli on na skuteczniejsze wykrywanie nieprawid∏owoÊci w produktach spo˝ywczych
poprzez podniesienie jakoÊci wyników badaƒ oraz poszerzanie zakresu badanych parametrów.
Dodatkowo, za pozyskane z funduszy unijnych Êrodki o wartoÊci ponad 300 tys. euro, zosta∏y przeprowadzone
szkolenia dla pracowników laboratoriów Inspekcji Handlowej mi´dzy innymi w zakresie testów porównawczych dotyczàcych produktów ˝ywnoÊciowych i nie˝ywnoÊciowych (we wspó∏pracy z uznanym niemieckim
instytutem Stiftung Warentest), a tak˝e stosowania nowoczesnych metod laboratoryjnych. ¸àcznie w szkoleniach wzi´∏o udzia∏ ok. 350 osób.
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Ponadto UOKiK rozpoczà∏ realizacj´ dwóch
projektów z zakresu komunikacji spo∏ecznej:
kampani´ edukacyjnà dla m∏odych konsumentów
oraz ogólnopolskà kampani´ szkoleniowà skierowanà do miejskich i powiatowych rzeczników
konsumentów. Na zlecenie Urz´du rozpocz´∏a
si´ równie˝ realizacja badaƒ socjologicznych z zakresu ochrony konsumentów i konkurencji.
Wymienione inicjatywy zostanà zrealizowane
do koƒca grudnia 2009 roku.

13

Dzia∏alnoÊç
informacyjnoedukacyjna
Urz´du
13.1. Kampanie spo∏eczne
Równolegle do orzecznictwa oraz inicjatyw
legislacyjnych, UOKiK koncentruje si´ równie˝
na edukacji wszystkich uczestników rynku. Dotyczy
to zarówno konsumentów, jak i przedsi´biorców.
JednoczeÊnie, starajàc si´ zró˝nicowaç form´
przekazu w zale˝noÊci od grupy docelowej,
UOKiK prowadzi akcje skierowane zarówno
do najm∏odszych konsumentów, jak i dojrza∏ych
nabywców dóbr i us∏ug. W szerszym zakresie
prowadzona jest równie˝ dzia∏alnoÊç edukacyjna
wÊród podmiotów gospodarczych (mi´dzy innymi
w formie publikacji oraz warsztatów i seminariów
dla przedsi´biorców).
Kampania telewizyjna
W 2008 roku UOKiK przeprowadzi∏ kampani´
telewizyjnà „Mo˝esz…”, informujàcà o instytucji
rzecznika konsumentów. Dzi´ki zaanga˝owaniu
nadawców telewizyjnych spot emitowany by∏
nieodp∏atnie zarówno na antenie Telewizji Polskiej,
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jak i komercyjnych stacji (TVN, Comedy Central, VH1, VIVA). Grup´ docelowà stanowili doroÊli konsumenci,
którzy - cz´sto nieÊwiadomi swoich praw – rezygnujà z dochodzenia roszczeƒ w przypadku sporu
z przedsi´biorcà.
W drugiej po∏owie ubieg∏ego roku rozpocz´to te˝ prace zwiàzane z zaplanowanà na rok 2009 kampanià
poÊwi´conà programowi leniency. Jednym z elementów kampanii by∏a produkcja spotu telewizyjnego „˚art”
opartego na rysunkach Marka Raczkowskiego.
Kampania billboardowa
Kampania „Po co drzeç koty” zosta∏a zrealizowana w ramach akcji promujàcej polubowne sàdownictwo konsumenckie. Za∏o˝eniem przedsi´wzi´cia by∏o przybli˝enie konsumentom alternatywnej formy rozwiàzywania
sporów z przedsi´biorcà. Kampania prowadzona by∏a przez okres dwóch tygodni w 48 miastach Polski. Urzàd
wspiera∏a Inspekcja Handlowa, przy której dzia∏ajà sàdy polubowne.

Kampania edukacyjna – Seniorzy 60+
Urzàd zaprojektowa∏ i sfinansowa∏ cykl wyk∏adów w ramach pilota˝owej kampanii edukacyjnej „Bàdê
Êwiadomym konsumentem”, skierowanej do osób w wieku 60+. Akcja zosta∏a zorganizowana na Uniwersytetach Trzeciego Wieku i w klubach seniora w województwie mazowieckim. Spotkania prowadzili psycholog,
prawnik oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, które otrzyma∏o dotacj´ na organizacj´
kampanii. Uczestnicy wyk∏adów otrzymali materia∏y informacyjne: broszury, ulotki i kalendarze, zawierajàce
porady konsumenckie, opracowane zgodnie z potrzebami edukacyjnymi starszych konsumentów. Celem
kampanii by∏o omówienie podstawowych zagadnieƒ konsumenckich i wykszta∏cenie dobrych nawyków
rynkowych u seniorów.
„Libertas et Auxillium”
Ju˝ po raz trzeci przyznano nagrody w konkursie „Libertas et Auxillium”. Celem przedsi´wzi´cia by∏o uhonorowanie dziennikarzy, którzy majà istotny wk∏ad w edukacj´ wszystkich uczestników rynku. Nagrody przyznano
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za najlepsze artyku∏y prasowe, audycje i programy poÊwi´cone ochronie konkurencji i konsumentów.
W obydwu kategoriach zwyci´˝yli dziennikarze tygodnika „Polityka”. Ponadto, kapitu∏a konkursu postanowi∏a
uhonorowaç nagrodà specjalnà redakcj´ magazynu TVN „Uwaga”. Urzàd zorganizowa∏ konkurs we wspó∏pracy
z Centrum im. Adama Smitha oraz Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich.
Konkurs na najlepszà prac´ magisterskà
W roku 2008 po raz pierwszy zorganizowano Konkurs Prezesa UOKiK na najlepszà prac´ magisterskà
poÊwi´conà ochronie konkurencji. Ideà akcji by∏o zwi´kszenie zainteresowania m∏odych ludzi tematykà zwiàzanà
z prawem antymonopolowym. Laureat zosta∏ wy∏oniony przez kapitu∏´ z∏o˝onà ze specjalistów w dziedzinie
prawa i ekonomii. Autorom trzech innych prac przyznano wyró˝nienia.

13.2. Konferencje naukowe
Istotny element dzia∏aƒ edukacyjno-informacyjnych Urz´du stanowià konferencje naukowe i spotkania dla
mediów. Sà one nie tylko okazjà do popularyzacji ustawodawstwa z zakresu prawa konkurencji i konsumentów,
ale s∏u˝à równie˝ prezentacji UOKiK jako instytucji dbajàcej o prawid∏owe funkcjonowanie rynku oraz podnoszenie ÊwiadomoÊci wszystkich jego uczestników.
W 2008 roku Urzàd zorganizowa∏ 5 konferencji naukowych, w których uczestniczyli przedstawiciele instytucji
publicznych, oÊrodków naukowych, organizacji samorzàdowych i pozarzàdowych, goÊcie z zagranicy reprezentujàcy Komisj´ Europejskà oraz analogiczne urz´dy z krajów cz∏onkowskich UE. Zainicjowane przez
UOKiK spotkania poÊwi´cone by∏y zarówno wybranym problemom prawa antymonopolowego, jak i ochronie
konsumentów:
● „Europejski

dzieƒ konsumenta. Zanim klikniesz, poznaj swoje prawa” (Warszawa, 14 marca 2008 roku)
– konferencja poÊwi´cona handlowi elektronicznemu,
● Mi´dzynarodowe seminarium „Program ∏agodzenia kar (leniency)” (Warszawa, 17 wrzeÊnia 2008 roku)
– spotkanie zorganizowane w ramach Ârodkowoeuropejskiej Inicjatywy Wspó∏pracy Organów
ds. Konkurencji (CECI),
● „Europejskie forum pomocy publicznej udzielanej przedsi´biorstwom” (Warszawa, 30 paêdziernika
2008 roku) – mi´dzynarodowa konferencja poÊwi´cona wybranym zagadnieniom zwiàzanym z funkcjonowaniem systemu pomocy publicznej w Unii Europejskiej, podczas której omówiono mi´dzy innymi
problem zwrotu wsparcia udzielonego niezgodnie z prawem unijnym oraz kwesti´ pozyskiwania Êrodków
z funduszy strukturalnych,
● „Roszczenia o naprawienie szkody wynikajàcej z naruszenia prawa konkurencji – private enforcement”
(Warszawa, 20 listopada 2008 roku) – debata z udzia∏em przedstawiciela Komisji Europejskiej,
● Okràg∏y stó∏ „Problem zad∏u˝enia gospodarstw domowych w Êwietle przepisów o upad∏oÊci
konsumenckiej” (Warszawa, 4 grudnia 2008 roku).

13.3. Bie˝àca wspó∏praca ze Êrodkami masowego przekazu
Podstawowym celem wspó∏pracy UOKiK z mediami jest dotarcie z informacjà do szerokiej opinii publicznej,
a tym samym podnoszenie ÊwiadomoÊci wszystkich uczestników rynku.
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W 2008 roku Urzàd aktywnie wspó∏pracowa∏ z mediami ogólnopolskimi, regionalnymi i lokalnymi. Wydano
blisko 140 komunikatów prasowych (65 dotyczy∏o ochrony konkurencji, 54 – ochrony konsumentów,
a 6 – pomocy publicznej). Ukaza∏o si´ ponad 14 tys. artyku∏ów prasowych i publikacji internetowych oraz
ponad 2 tys. materia∏ów radiowo-telewizyjnych dotyczàcych decyzji wydanych przez Prezesa Urz´du oraz
innych dzia∏aƒ podejmowanych przez UOKiK. Urzàd udzieli∏ ponad 8 tys. odpowiedzi na bie˝àce pytania dziennikarzy. Ponadto rozpowszechnia∏ wiedz´ na temat praw i obowiàzków konsumentów równie˝ poprzez
wywiady kierownictwa i pracowników, a tak˝e w ramach d∏ugofalowej wspó∏pracy z wybranymi redakcjami.
W 2008 roku UOKiK zorganizowa∏ lub wspó∏tworzy∏ 15 konferencji prasowych o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
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13.4. Dzia∏alnoÊç wydawnicza
W 2008 roku UOKiK prowadzi∏ aktywnà dzia∏alnoÊç wydawniczà, skierowanà zarówno do przedsi´biorców,
jak i konsumentów. W sumie wydano 15 pozycji, które by∏y bezp∏atnie dystrybuowane do wszystkich zainteresowanych (organów samorzàdowych, organizacji pozarzàdowych, oÊrodków akademickich). W wersji elektronicznej sà one dost´pne na stronie internetowej Urz´du www.uokik.gov.pl.
Publikacje ksià˝kowe:
● Przepisy Konsumenckie – kompendium polskich przepisów dotyczàcych ochrony konsumentów,
wraz z podstawowymi wzorami dokumentów,
● Vademecum Konsumenta – praktyczny przewodnik dla ka˝dego konsumenta,
● Jak màdrze inwestowaç – podstawowe poj´cia zwiàzane z us∏ugami finansowymi oraz wskazówki,
jak nie wpaÊç w pu∏apk´ kredytowà,
● Jak poradziç sobie na rynku nieruchomoÊci – poradnik u∏atwiajàcy konsumentom podejmowanie decyzji
przy zakupie nowego mieszkania lub domu,
● Us∏ugi – wskazówki, na co zwróciç uwag´ przy podpisywaniu umowy z fachowcem.
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Broszury:
● Nieuczciwe praktyki rynkowe. Przewodnik – podpowiedê, jak prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà,
nie naruszajàc ekonomicznych interesów konsumentów,
● Bezpieczny plac zabaw. Poradnik dla administratorów i w∏aÊcicieli – podstawowe wymagania i normy,
których przestrzeganie przez zarzàdzajàcych daje dzieciom i ich opiekunom poczucie bezpieczeƒstwa
na placu zabaw,
● Bàdê Êwiadomym konsumentem. Kampania dla konsumentów w wieku 60+ – zasady reklamacji towarów
i us∏ug oraz nauka postawy asertywnej wobec oferty rynkowej.
Ulotki:
● Baw si´ bezpiecznie na placu zabaw,
● Bàdê Êwiadomym konsumentem. Kampania dla konsumentów w wieku 60+,
● Oznakowanie CE,
● Ârodki ochrony indywidualnej.
Raporty z badaƒ spo∏ecznych przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie UOKiK:
● Gdzie Polacy najch´tniej op∏acajà rachunki?,
● Zarzàdzanie domowymi finansami a korzystanie z kredytów i po˝yczek,
● Polacy na zakupach w internecie.
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