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Celowość funkcjonowania Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Polsce

Streszczenie
Podstawową przesłanką istnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest
zapewnienia uczestnikom rynku pełnej swobody gospodarczej i ograniczenia barier wejścia na dany rynek. W artykule dokonano interpretacji zakresu przedmiotowego funkcjonowania tej instytucji. Stanowi to będzie punkt wyjścia do rzetelnych ocen funkcjonowania Urzędu. W opracowaniu przedstawiono również rozwiązania prawne, na podstawie
których Prezes Urzędu, jako organ uprawniony, podejmuje decyzje z zakresu sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.

Wprowadzenie
Artykuł jest wielopłaszczyznową analizą funkcjonowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), wzbogaconą spostrzeżeniami empirycznymi z gospodarki krajowej i międzynarodowej.
Prezes UOKiK zajmuje się interesem klientów, poprzez występowanie do przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów (Paszek,
1996: 50–53). Podejmuje również decyzje dotyczące współpracy z organami samorządu
terytorialnego oraz z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi i innymi instytucjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów. Występuje do wyspecjalizowanych jednostek i odpowiednich organów kontroli państwowej
o wykonanie badań przestrzegania praw konsumentów oraz inicjowanie badań towarów
i usług wykonywanych przez organizacje konsumenckie (Blaug, 2000: 7–10). Koordynu*
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je współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie ochrony
konkurencji i konsumentów oraz czuwa nad realizacją przez RP zobowiązań międzynarodowych w zakresie współpracy i wymiany informacji w sprawach ochrony konkurencji i pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. Prezes UOKiK uzyskał również
kompetencje do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (Blaug, 1995: 211–215).

1. Prawne uwarunkowania i zakres funkcjonowania UOKiK
Pierwszą regulacją prawną, której przedmiotem stała się ochrona konkurencji, była
ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej1. Ustawa ta nie obejmowała wszystkich aspektów polityki konkurencji, dotyczyła przede wszystkim praktyk monopolistycznych. Zadania określone w ustawie realizował Minister Finansów, który jednocześnie reprezentował interesy Skarbu Państwa (Bielawny, 1991: 12–18). Pozycja, jaką zajmował Minister Finansów jako organ antymonopolowy, była zatem wewnętrznie sprzeczna, bowiem źródłem dochodów budżetowych były głównie wpływy z zysku uzyskiwanego przez monopolistyczne przedsiębiorstwa (Wagner, 1995: 50–54). Podjęta w Polsce próba przejścia do gospodarki rynkowej uzasadniała w pełni potrzebę przyjęcia nowych rozwiązań prawnych w zakresie
ochrony konkurencji (Kosikowski, Ławicki, 1994: 157–173). Ustawa z 1987 r. nie przystawała do realiów gospodarki rynkowej, stąd też 24 lutego 1990 r. uchwalono ustawę
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym2.
Ustawa była wzorowana na europejskich rozwiązaniach i obejmowała trzy obszary
polityki konkurencji: kontrolę koncentracji podmiotów gospodarczych, nadużywanie pozycji dominującej i porozumienia antykonkurencyjne (Kotyński, 2002: 6–14). Na mocy
tej ustawy powołany został organ wyspecjalizowany w sprawach z zakresu ochrony konkurencji – Urząd Antymonopolowy (Panek, 1997: 23–48). W 1996 r. zakres kompetencji Urzędu został poszerzony o możliwość kreowania i realizacji polityki ochrony konsumentów. W celu wypełniania nowych obowiązków utworzono Departament Polityki
Konsumenckiej, nazwa Urzędu została zmieniona na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a Prezesowi UOKiK została podporządkowana Inspekcja Handlowa. Od 1
stycznia 1999 r. tytuł ustawy uzyskał brzmienie „ustawa o przeciwdziałaniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów”. Powierzenie Prezesowi UOKiK
funkcji w zakresie polityki konsumenckiej wynikało z konieczności zapewnienia spójnej
realizacji polityki ochrony konkurencji i konsumentów.
Po 11 latach obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów zaistniała potrzeba przygotowania nowego projektu, który w sposób kompleksowy, a równocześnie spójny i skuteczny regulowałby za1 Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 18).
2 Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. Nr 14,
poz. 88).
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gadnienia konkurencji na polskim rynku (Księżyk, 2002: 36–59). Projekt ustawy zawierał szereg nowych rozwiązań, przygotowanych w wyniku analizy doświadczeń Urzędu
oraz dorobku orzeczniczego Unii Europejskiej w dziedzinie prawa antymonopolowego.
W dniu 15 grudnia 2000 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów3. W sferze regulacji materialno-prawnych ustawa ta oparta została na założeniach
ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i zawierała zakaz nadużywania pozycji dominującej, zakaz porozumień ograniczających konkurencję, utrzymano też
obowiązek zgłaszania transakcji o charakterze koncentracyjnym mogących mieć wpływ
na rynek i negatywnie oddziaływać na procesy zachodzące na rynku (Klimczok, 2004).
W odniesieniu do praktyk ograniczających konkurencję ustawa wprowadziła dwie zmiany, tj. (Hockuba, 1998: 13–20):
1. wyłączenie spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję tzw. „porozumień bagatelnych” (zawieranych przez przedsiębiorców, którzy mają niewielki
udział w rynku),
2. stworzenie możliwości wprowadzenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, wyłączeń grupowych określonych grup porozumień spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.
Zakres kompetencji organu antymonopolowego został poszerzony na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsiębiorców4, zastąpionej ustawą o tej samej nazwie z dnia 27 lipca
2002 r.5, zgodnie z którą Prezes UOKiK był odpowiedzialny za nadzorowanie udzielania
pomocy publicznej w Polsce z punktu widzenia jej zgodności z ustawą i ratyfikowanymi
umowami międzynarodowymi regulującymi udzielanie pomocy publicznej, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
W dniu 31 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej6, która reguluje tryb postępowania
w sprawach związanych z pomocą publiczną na szczeblu krajowym. Zgodnie z tą ustawą, Prezes Urzędu utracił kompetencje o charakterze nadzorczym na rzecz Komisji Europejskiej. Prezes Urzędu, na podstawie ww. ustawy, opiniuje projekty programów pomocowych, projekty pomocy indywidualnej oraz projekty pomocy indywidualnej na restrukturyzację, notyfikuje ww. projekty Komisji Europejskiej oraz prowadzi postępowanie notyfikacyjne przed Komisją Europejską. Prezes Urzędu w opinii wyraża swoje stanowisko
m.in. co do zgodności proponowanych działań pomocowych ze wspólnym rynkiem,
a w przypadku ich niezgodności, proponuje określone rozwiązania mające na celu ich
usunięcie. Prezes UOKiK jest także organem właściwym do reprezentowania RP w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem
3 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz.
1319).
4 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704 z późn. zm.).
5 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej
dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141 poz. 1177 ze zm.).
6 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. Nr 123, poz. 1291).
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Pierwszej Instancji. Kompetencje Prezesa UOKiK poszerzyła także ustawa z dnia 22
stycznia 2000 r. (obecnie ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r.7) o ogólnym bezpieczeństwie
produktów8, która określiła wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów, zasady
i tryb przeciwdziałania naruszeniom tych wymagań oraz organy sprawujące nadzór nad
bezpieczeństwem produktów wprowadzanych na rynek. Na podstawie tej ustawy Prezesowi UOKiK przysługują uprawnienia w stosunku do przedsiębiorców, obejmujące np.
zakaz wprowadzania do obrotu produktu niespełniającego wymagań bezpieczeństwa, nakaz wycofania produktu z rynku lub jego zniszczenia. Z dniem 1 lipca 2000 r. Prezes
UOKiK otrzymał też kompetencje do występowania do Sądu Antymonopolowego, później Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z powództwem o uznanie postanowień
wzorca umowy za niedozwolone (na podstawie art. 47936 – 47945 Kpc).
Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Rozporządzenie 1/20039 oraz
Rozporządzenie 139/200410 jako elementy wspólnotowego systemu prawnego obowiązujące w całości i stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE,
stały się prawem powszechnie obowiązującym w Polsce. Szczególnie istotne w tej materii jest Rozporządzenie 1/2003, które przyznaje organom krajowym kompetencję do
bezpośredniego stosowania przepisów prawa wspólnotowego. Stworzona została sieć organów ochrony konkurencji – European Competition Network (ECN), działających w interesie publicznym i blisko ze sobą współpracujących w celu ochrony konkurencji. ECN
jest forum współpracy we wdrażaniu wspólnotowej polityki konkurencji. Wiodącą rolę
w ECN odgrywa Komisja Europejska, do której trafiają wszystkie informacje dotyczące
stosowania wspólnotowego prawa konkurencji przez organy ochrony konkurencji państw
członkowskich (Kot, Malawski, Węgrzecki, 2004: 140–143).
Kwestia współpracy pomiędzy organami ochrony konkurencji pojawia się także
w kontekście uregulowań odnoszących się do wzajemnej pomocy organów antymonopolowych w przeprowadzaniu dochodzeń w związku z naruszeniem art. 81 lub 82 TWE.
Rozporządzenie 1/2003 uprawnia Komisję do zlecania krajowym organom ochrony konkurencji samodzielnego przeprowadzania czynności kontrolnych. Poza tym, krajowe organy ochrony konkurencji mogą w ramach wzajemnej pomocy przeprowadzać czynności
kontrolne i inne czynności związane z dochodzeniem w postępowaniu mającym na celu zastosowanie art. 81 lub 82 TWE. Każdy krajowy organ ochrony konkurencji w ramach swojej władzy dyskrecjonalnej podejmuje decyzję, czy udzieli wsparcia innemu organowi, jak
również wybiera środek, jaki ma zostać podjęty, aby zrealizować postanowienia dotyczące udzielenia wzajemnej pomocy. Organ konkurencji państwa członkowskiego, który działa w imieniu organu konkurencji innego państwa członkowskiego działa na podstawie własnych przepisów prawa dotyczących prowadzenia postępowania (Welfe, 2002: 75–89).
7 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2003 r.).
8 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2000 Nr 15, poz
179 z późn. zm.).
9 Rozporządzenie Rady (WE) 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wdrażania reguł konkurencji określonych w art. 81 i 82 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (TWE).
10 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
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2. Praktyka funkcjonowania UOKiK
Dla funkcjonowania UOKiK ważne są obszary jego interwencji i zakres podjętych
działań. Najlepiej obrazują to przykłady praktyczne. W obszarze postępowań antymonopolowych w 2005 r. zostało wszczęte postępowanie w związku z podejrzeniem nadużywania pozycji dominującej przez Telekomunikację Polska S.A. Urząd w uzasadnieniu
swojej decyzji podnosił ograniczanie dostępu do swojej sieci, co może przeciwdziałać
ukształtowaniu się warunków niezbędnych do rozwoju konkurencji na rynku hurtowego
dostępu do stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej, jak również na rynkach detalicznych (rynku połączeń lokalnych, międzystrefowych, F2M) i rynku międzynarodowym
(Laffont, 2000: 230–284). Może to stanowić praktykę ograniczają konkurencję, o której
mowa w art. 8 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 82 TWE (Streżyńska, 2002: 79–93). Postępowanie zostało zakończone, nałożeniem kary na Telekomunikację Polską S.A, od której to kary firma telekomunikacyjna odwołała się do SOKiK. Sprawa jest w toku.
Urząd podejmuje także decyzje z zakresu porozumień ograniczających konkurencję.
Klauzula generalna zakazująca wszelkich porozumień ograniczających konkurencję została zawarta w art. 5 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 15 grudnia
2000 r. Zgodnie z nią zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym
(Gazeta Bankowa, 1999/17). Wynika z tego, iż zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję ma charakter względny. Oznacza to, że nie wszystkie umowy są zakazane, ale tylko te spośród nich, które ograniczają wolność gospodarczą podmiotów
działających na określonym rynku (Karczmarek, 2004: 77–80). Artykuł 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera przykładowy katalog porozumień ograniczających konkurencję. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje dwa rodzaje wyłączeń spod ustawowego zakazu porozumień tj.: wyłączenia ustawowe i wyłączenia grupowe (Businessman Magazine, 2005/4).
W przypadku stwierdzenia zawarcia przez przedsiębiorców antykonkurencyjnego
porozumienia, Prezes UOKiK wydaje decyzję o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazuje zaniechanie jej stosowania. Jeżeli natomiast zachowanie rynkowe
przedsiębiorców przestało naruszać zakazy określone w art. 5, w zakresie niewyłączonym
na podstawie art. 6 i 7, Prezes UOKiK wydaje decyzję o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdza zaniechanie jej stosowania.
Podkreślić należy, że od 1 maja 2004 r. Prezes UOKiK może (jeżeli w postępowaniu
uprawdopodobniono stosowanie przez przedsiębiorców antykonkurencyjnych praktyk)
przyjąć zobowiązanie przedsiębiorców do powstrzymania się od takich naruszeń lub podjęcia określonych działań, w celu zapobieżenia tym naruszeniom. Pozwala to na osiągnięcie większej skuteczności działań Urzędu, gdyż jego podstawowym zadaniem jest
ochrona konkurencji, nie karanie przedsiębiorców. Prezes UOKiK może przyjąć zobowiązanie przedsiębiorców (odstępując jednocześnie od prowadzenia dalszego postępowania
dowodowego oraz wydania decyzji stwierdzającej stosowanie praktyki i nałożenia kary), jeżeli byłoby to korzystne dla konkurencji, bowiem niezwłoczne zaprzestanie stoso-
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wania praktyki przyniesie większą korzyść dla konkurencji, niż przeprowadzenie do końca postępowania dowodowego i nałożenie kary na przedsiębiorcę. Wprowadzenie tego instrumentu jest korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, daje im bowiem szansę
na wycofanie się ze stosowania niedozwolonej praktyki bez nałożenia kary (Kosiec, Raczyński, 1998: 17–30).
Ponadto, Urząd zapobiega nadużywaniu pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
pozycja dominująca to pozycja przedsiębiorcy, która umożliwia zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym, poprzez działanie w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Ustawa wprowadza również domniemanie, w myśl którego przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział
w rynku przekracza 40%. Istotą tego domniemania jest to, że może być ono obalone zarówno przez przedsiębiorców, jak również przez organ antymonopolowy. Oznacza to, że
przedsiębiorca może zostać uznany za posiadającego pozycję dominującą, w przypadku
udziału w rynku na poziomie mniejszym niż 40%, jak również stwierdzone może zostać,
iż przedsiębiorca nie posiada pozycji dominującej, pomimo dysponowania udziałem
w rynku na poziomie powyżej 40%. Ostatecznie, w wypadku sporu co do posiadania pozycji dominującej, decydujący jest fakt posiadania odpowiedniej siły rynkowej. O ile jednak w pierwszym przypadku ciężar udowodnienia posiadania pozycji dominującej ciąży
na UOKiK, to w drugim przypadku ten ciężar spoczywa na przedsiębiorcy dysponującym
udziałem rynkowym większym niż 40% (Businessman Magazine, 1998 nr 10). Podkreślić również należy, że ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie zawiera zakazu posiadania pozycji dominującej, a jedynie zakaz jej nadużywania. W przypadku stwierdzenia nadużywania przez przedsiębiorcę pozycji dominującej, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wydaje decyzję o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazuje zaniechanie jej stosowania. Jeżeli natomiast zachowanie rynkowe przedsiębiorcy przestało naruszać zakazy określone w art. 8, Prezes Urzędu wydaje decyzję
o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję i stwierdza zaniechanie jej stosowania
(Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2005/8).
Do jednych z kluczowych zadań Prezesa UOKiK należy kontrola koncentracji przedsiębiorców. Ma ona na celu przeciwdziałanie nadmiernej konsolidacji przedsiębiorców
i uzyskiwania przez nich pozycji dominującej na rynku, powodującej istotne ograniczenie konkurencji11. Kontrola organu antymonopolowego w tym zakresie jest niezbędna.
Bardzo silna pozycja rynkowa jednego przedsiębiorcy może bowiem utrudniać innym
przedsiębiorcom prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do dominanta,
może też prowadzić do wyeliminowania z rynku innych przedsiębiorców lub utrudniania
im dostępu do rynku – ze szkodą dla konkurencji i interesów konsumentów12.
11

„Boss – Gospodarka. Boss – Informacje Ekonomiczne”, 2003 nr 7.
Koncentracja przedsiębiorców może być dokonywana w różnych formach – ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów wymienia jako podstawowe: połączenie przedsiębiorców (fuzja lub inkorporacja), przejęcie przez przedsiębiorcę bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad innym przedsiębiorcą
lub utworzenie wspólnego przedsiębiorcy. Jako koncentracje traktowane są również – w świetle przepisów ustawy – objęcie lub nabycie pakietu akcji lub udziałów, dające co najmniej 25% głosów na walnym
zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, a także fuzje personalne. Kontrolą Prezesa UOKiK obję12
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Zaznaczyć należy, że Prezes UOKiK nie posiada kompetencji do występowania w interesie pojedynczego przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców. W zakresie dotyczącym
zwalczania nieuczciwej konkurencji organ antymonopolowy może występować jedynie
w ochronie konsumentów (zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W związku z tym, że efektywniejsze z punktu widzenia ochrony interesów konsumentów jest prowadzenie postępowania (w zakresie dotyczącym zwalczania
czynów nieuczciwej konkurencji) na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które kończy się wydaniem decyzji administracyjnej niż występowanie przez
Prezesa UOKiK z pozwem do sądu na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Większość prowadzonych obecnie przez UOKiK spraw prowadzonych przeciwko przedsiębiorcom o stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji toczy się na podstawie przepisów ustawy antymonopolowej (pod zarzutem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów).
Dodatkowo Urząd wspiera lub powierza organizacjom konsumenckim realizację zadań publicznych, których celem jest upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
W ramach współpracy multilateralnej w 2005 r. pracownicy UOKiK aktywnie uczestniczyli w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej. W marcu 2005 r. w Warszawie
odbyła się debata na temat. ograniczenia konkurencji w sektorze wolnych zawodów.
Uczestniczyła w niej Lowri Evans, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele poszczególnych
wolnych zawodów (Szydło: 2006: 279–302).
W zakresie działań polegających na rozwoju systemu poradnictwa konsumenckiego
dotyczącego rozwiązywania transgranicznych sporów konsumenckich, w 2005 r. Prezes
UOKiK uczestniczył w przygotowywaniu zgłoszenia Rzecznika Ubezpieczonych oraz
te są jedynie te koncentracje, które wywierają lub mogą wywierać skutki na terytorium RP. Ich dokonanie wymaga zatem uzyskania uprzedniej zgody Prezesa Urzędu. Powstanie obowiązku zgłoszenia zamiaru jest przede wszystkim uzależnione od wysokości obrotu uczestników koncentracji – zamiar koncentracji podlega obowiązkowi zgłoszenia, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców jej dokonujących (oraz
ich grup kapitałowych) w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50
mln EUR. W postępowaniu dotyczącym zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezes UOKiK może wydać następujące decyzje:
– zgoda na dokonanie koncentracji – jeżeli w wyniku koncentracji konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku,
– zgoda warunkowa, jeżeli po spełnieniu określonych warunków zrealizowane zostaną ww. przesłanki,
– zakaz dokonania koncentracji – jeżeli w jej wyniku konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku,
– zgoda na dokonanie koncentracji – w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, jeżeli wydanie zgody jest uzasadnione, a w szczególności:
a) koncentracja przyczyni się do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego,
b) koncentracja może wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.
Podkreślić należy, że obecne regulacje prawne w zakresie dotyczącym kontroli koncentracji oparte
są na tzw. teście istotnego ograniczenia konkurencji. Oznacza to, że rozpatrując zgłoszenie zamiaru koncentracji Prezes UOKiK bada, czy planowana koncentracja nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji, czego przejawem może być m.in. powstanie lub umocnienie się pozycji dominującej na rynku.
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Arbitra Bankowego do Europejskiej Sieci Rozstrzygania Sporów Fin-Net. Sieć ta została założona przez Komisję Europejską w lutym 2001 r. i stanowi ogólnoeuropejską sieć
podmiotów prowadzących pozasądowe postępowania rozjemcze dla konsumentów usług
finansowych. Jej celem jest wspomaganie procesu tworzenia wspólnego europejskiego
rynku usług finansowych oraz płatności transgranicznych poprzez ułatwianie konsumentom dochodzenia swoich roszczeń w stosunku do usługodawców mających siedzibę w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Przykładowo, instytucje zrzeszone w sieci
Fin-Net pozwalają konsumentom na wnoszenie skargi transgranicznej w języku umowy
pomiędzy konsumentem a instytucją finansową lub w języku, w którym konsument zazwyczaj kontaktował się z usługodawcą.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od 2002 r. bierze udział w organizowanych przez ICPEN Międzynarodowych Dniach Przeszukiwania Internetu. ICPEN to
powstała w 1992 r. Międzynarodowa Sieć Ochrony Konsumentów (International Consumer Protection and Enforcement Network), której głównym celem jest zapobieganie
i zwalczanie nieuczciwych praktyk marketingowych o wymiarze międzynarodowym. Ich
celem jest promocja uczciwej przedsiębiorczości, edukacja internautów oraz zaakcentowanie obecności organów kontroli i nadzoru w sieci. Dane zebrane w trakcie systematycznego badania Internetu pozwalają ocenić charakter obrotu konsumenckiego on-line i problemów dotyczących tej płaszczyzny rynku. W ramach ICPEN do tej pory sprawdzono
witryny m.in. pod kątem niezgodnej z prawem i wprowadzającej w błąd reklamy usług
telefonii komórkowej skierowanej do dzieci i młodzieży, strony oferujące „szybki zysk”,
artykuły paramedyczne oraz usługi turystyczne. Efektem było skierowanie do przedsiębiorców licznych pism z żądaniem dostosowania zawartości stron www do wymogów
prawa. Większość właścicieli witryn internetowych przychyliła się do żądań Prezesa
UOKiK13.
W ramach współpracy bilateralnej pracownicy UOKiK odpowiadają na liczne zapytania merytoryczne kierowane do Urzędu przez zagraniczne organy antymonopolowe,
organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką zbieżną z zakresem kompetencji Urzędu, oraz podmioty prywatne (m.in. przygotowaniem wkładu UOKiK do projektu realizowanego przez Holenderski Urząd Antymonopolowy, poświęconego bankowości detalicznej i jednolitemu europejskiemu obszarowi płatności czy przygotowaniem wkładu
UOKiK dotyczącego karteli dla Węgierskiego Urzędu Antymonopolowego).

Zakończenie
Kształtowanie efektywnej polityki konsumenckiej w Polsce jest jednym z najważniejszych zadań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Realizacji tego celu służy
efektywna informacja, edukacja oraz promocja (Businessman Magazine, 2005 nr 4).
W 2005 r. UOKiK prowadził intensywne działania informacyjne i edukacyjne, których celem był wzrost świadomości konsumentów w zakresie obowiązującego prawa oraz wyrabianie wśród konsumentów zmysłu krytycznego tak, aby mogli oni w sposób racjonal13
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ny dokonywać wyborów i reagować na naciski handlowe. Jednocześnie zrealizowano
liczne projekty, których celem było podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie przepisów dotyczących konkurencji (Businessman Magazine, 2003 nr 4). Z badań
społecznych przeprowadzonych zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców wynika, że Urząd jest instytucją znaną oraz dobrze ocenianą. Akceptacja dla inicjatyw podejmowanych przez Urząd jest bardzo wysoka (ok. 73%). Ankietowani przedsiębiorcy
zwracają również uwagę na pozycję UOKiK jako instytucji eksperckiej, pozostającej poza bieżącym nurtem polityki. Ocena ta jest szczególnie ważna ze względu na wagę postępowań, które prowadzi Urząd. Formułując zarzuty naruszenia ustawy antymonopolowej, UOKiK określa pozycję rynkową przedsiębiorców, ocenia, czy określone zachowanie jest zgodne z prawem. UOKiK jest dobrze oceniany również przez konsumentów.
Z badań społecznych przeprowadzonych przez GfK Polonia, Urząd jest uważany przez
konsumentów za instytucję pomocną i potrzebną (Przegląd Rządowy, 2000 nr 12).
Z analizy zaprezentowanej w artykule można wysnuć wniosek, że ustawodawstwo
obowiązujące w Polsce spełnia europejskie normy i zapewnia ochronę konkurencji i konsumentów. Problem jednak leży w praktycznej realizacji zapisów ustawowych. W pogoni za zyskiem przedsiębiorstwa często nie przestrzegają tych uregulowań. Skuteczność
działania UOKiK jest oceniana przede wszystkim przez ilości prawomocnych decyzji zakończonych sukcesem. Urząd powinien aktywnie oddziaływać na instytucje publiczne
oraz przedsiębiorców w propagowaniu poszanowania dla prawa oraz piętnowaniu przypadków jego naruszenia oraz budowę kultury konkurencji. UOKiK musi spełniać najwyższe wymagane standardy jakości, a powinnością pracowników UOKiK jest kierowanie się fundamentalnymi zasadami i wartościami m.in. wynikającymi z kodeksu etyki
służby cywilnej, czyli obiektywizmem, bezstronnością i odpowiedzialnością za podjęte
decyzje. Wypełniając swoją misję Urząd powinien pozytywnie oddziaływać na jakość
życia obywateli Polski, dbać, aby wolna konkurencja, która jest podstawą gospodarki
rynkowej i stymuluje wzrost efektywności działania przedsiębiorców oraz chroni interesy konsumentów była, o ile jest to możliwe, osiągnięta w optymalnym stopniu.
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Functioning Aim of the Competitions and Customers Protection Office
in Poland
Summary
The article presents basic functioning aims of the Competitions and Customers
Protection Office in Poland. The main goal of its functioning is simplification of economy
development and increasing the economic freedom. The article presents also the main
rules of functioning the Protection Office and competence of its chairman.
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