
KOMPETENCJE PREZESA URZĘDU OCHRONY 

KONKURENCJI I KONSUMENTÓW



Znajomość prawa konkurencji przez 

przedsiębiorców

Jak wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez brytyjski urząd ds. konkurencji 
wiedza na temat prawa i świadomość prawa konkurencji w Wielkiej Brytanii, a także 
specyfiki działań organu antymonopolowego jest ciągle ograniczona. 

Tak bowiem:

• ok. 85% ogółu przedsiębiorców nie posiada wiedzy o prawie konkurencji, co może 
zwiększyć ryzyko nie przestrzegania prawa, 

• jedynie 57% dużych przedsiębiorców stwierdziło, że ma wysoki poziom wiedzy na 
temat prawa konkurencji,

• 37% dużych przedsiębiorców nie stosowało żadnych środków zapewniających 
przestrzeganie prawa konkurencji, 

• 39% przedsiębiorców nie miało świadomości co kwalifikuje określone działanie jako 
kartel. 

A jakie byłyby wyniki takiego badania w Polsce…?



Podstawa prawna działań Prezesa UOKiK

Prezes UOKiK działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184z późn. zm.) 
(zwanej dalej „u.o.k.k.”),

a nie na podstawie ustawy z dnia16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

W przypadku naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji  przez innego przedsiębiorcę - przedsiębiorca winien wystąpić 
samodzielnie z pozwem do sądu cywilnego np. o zaniechanie czynu, 
usunięcie skutków.
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Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie pomocy publicznej – Departament 

Monitorowania Pomocy Publicznej

Każdy projekt programu pomocowego, w tym przewidujący udzielenie pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych, oraz pomocy indywidualnej, w tym pomocy indywidualnej na restrukturyzację, 

wymaga uzyskania opinii Prezesa UOKiK. W opinii tej Prezes stwierdza, czy wsparcie 

przewidziane w projekcie spełnia przesłanki pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), czyli sprawdza, czy jednocześnie 

spełnione są następujące warunki:

• wsparcie jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,

• udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,

• ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa 

albo produkcję określonych towarów),

• grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między 

Państwami Członkowskimi UE.

Ponadto, Prezes w opinii stwierdza, czy projektowane wsparcie jest zgodne z rynkiem 

wewnętrznym, a w przypadku niezgodności proponuje określone rozwiązania mające na celu 

dostosowanie do reguł rynku wewnętrznego. Zajmuje także stanowisko w kwestii ewentualnego 

obowiązku notyfikacji projektu (czyli obowiązku zgłoszenia projektu Komisji Europejskiej).



PRZYKŁAD

Komisja Europejska zakwestionowała zapisy noweli ustawy o odnawialnych 

źródłach energii. Główną obawą Komisji Europejskiej jest to, że aukcje, 

stanowiące podstawę nowego systemu wsparcia odnawialnych źródeł 

energii (OZE), nie zapewniają wystarczającej konkurencyjności wszystkim 

technologiom. W ocenie Komisji nowela nakłada daleko idące ograniczenia 

elektrowniom wiatrowym, słonecznym i małym hydroelektrownią, a preferuje 

biogazownie i systemy współspalacące biomasę. 
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Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów –
Departament Nadzoru Rynku

Prezes UOKiK wszczyna postępowanie administracyjne po otrzymaniu informacji od 
Inspekcji Handlowej , która jest organem kontrolującym produkty pod kątem 
spełniania przez nie wymagań bezpieczeństwa. Podstawą do podjęcia działań są 
również sygnały pochodzące z innych źródeł – na przykład od konsumentów lub od 
władz nadzoru innych Państw Członkowskich UE.

Gdy Prezes UOKiK stwierdzi, że produkt stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia 
użytkowników, może – w drodze decyzji – nałożyć na jego producenta lub 
dystrybutora określone obowiązki, m.in. zakazać wprowadzania produktu na rynek 
lub nakazać: oznakowanie produktu, ostrzeżenie konsumentów, wyeliminowanie 
zagrożenia, wycofanie produktu z rynku, wycofanie produktu od konsumentów.

Wycofanie produktu od konsumentów oznacza, że przedsiębiorca musi go odkupić od 
użytkowników za cenę, po jakiej go kupili, bez względu na stopień zniszczenia. 
Konsument posiadający dowód zakupu może wystąpić z takim roszczeniem do 
dystrybutora, u którego wyrób zakupił, a w przypadku, gdy takiego dowodu nie 
posiada – bezpośrednio do producenta.

Produkty uznane przez Prezesa UOKiK za niespełniające wymagań bezpieczeństwa są 
wpisywane do „Rejestru produktów niebezpiecznych”. Na przedsiębiorcę, który 
wprowadzi takie produkty na rynek, może zostać nałożona kara pieniężna w 
wysokości do 100 000 zł.



PRZYKŁAD

15 listopada 2016 r. Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa 

UOKiK, że w niektórych samochodach marki Volvo, modele: S60, S60L, S60CC, V60, 

V60CC, XC60, XC90 i S90, rok modelowy 2016-2017, klamra przedniego pasa 

bezpieczeństwa pasażera może nie być poprawnie zamocowana, co może prowadzić 

do rozdzielenia klamry i wspornika pasa oraz, w przypadku kolizji, zwiększyć ryzyko 

urazów pasażera siedzącego na przednim fotelu.

Przedsiębiorca powiadomi właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności 

zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów (ASO) Volvo.



PRZYKŁAD

16 maja 2016 r. Przedsiębiorca Tchibo Warszawa Sp. z o.o. powiadomił 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że zabawka 
„Zdalnie sterowana figurka Minionek Kevin”, numer artykułu 323769, 
dostępne w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym 
Tchibo od 02.11.2015 r., może nie być bezpieczna dla 
użytkowników.

Przedsiębiorca poinformował, że w ww. zabawkach stwierdzono 
obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w 
ilości 27 mg/kg oraz naftalenu w ilości 9,3 mg/kg.

Informacja o wycofaniu produktu została przekazana konsumentom 
02.05.2016 r. Ponadto w sklepach stacjonarnych Tchibo 
udostępniono ulotkę informacyjną. Klienci byli proszeni o zwrot 
produktu. 
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Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów – Departament 
Ochrony Interesów Konsumentów oraz Delegatury UOKiK (9  Delegatur: 
Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Warszawa, Lublin, Wrocław, Katowice, 
Kraków)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów realizuje rządową politykę ochrony 
konsumentów. Podstawowym zadaniem UOKiK w tym obszarze jest ochrona 
konsumentów w interesie publicznym przed praktykami przedsiębiorców, którzy mogą 
złamać zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub 
zakaz stosowania we wzorcach umowy zawieranych z konsumentami 
niedozwolonych postanowień umownych. 

W efekcie prowadzonych postępowań administracyjnych Prezes Urzędu wydaje decyzje 
zakazujące stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 
decyzje uznające postanowienie wzorca umowy za niedozwolone i zakazujące jego 
wykorzystywania oraz nakłada karę pieniężną w wysokości do 10 % obrotu 
osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. W wydawanych 
decyzjach Prezes UOKiK może również określić środki usunięcia trwających skutków 
bezprawnej praktyki przedsiębiorcy. W przypadku niewywiązania się przedsiębiorcy z 
nałożonych obowiązków – Prezes Urzędu nakłada karę w wysokości do 10 tys. euro 
za każdy dzień opóźnienia.



Jeśli przemawia za tym interes publiczny, Prezes UOKiK może wyrazić pogląd 
istotny w sprawie dotyczącej ochrony konsumentów prowadzonej przed 
sądem powszechnym. Dzięki temu UOKiK może dzielić się z sądami 
wiedzą i dorobkiem orzeczniczym z zakresu prawa ochrony konsumentów.

W celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów UOKiK może również 
korzystać z instytucji tajemniczego klienta. Dzięki niej pracownik UOKiK, za 
zgodą Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może podjąć czynności 
zmierzające do zakupu towaru i w ten sposób uzyskać bezpośrednie 
dowody na praktyki stosowane przez przedsiębiorcę. Czynności podjęte 
przez kontrolującego pozwalają sprawdzić m.in. w jaki sposób 
przedsiębiorca oferuje towar lub zawiera umowy oraz jak wypełnia 
obowiązki informacyjne na etapie przedkontraktowym, czyli przed 
podpisaniem umowy.

Prezes UOKiK ma także prawo do nieodpłatnego publikowania komunikatów w 
publicznym radiu i telewizji w formie i czasie uzgodnionym z nadawcą oraz 
podawania do publicznej wiadomości.



Szczegółowe porady dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż lub świadczą usługi 

na rzecz konsumentów można znaleźć pod adresem:

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/uokik_przepisy_konsumenckie_dla_przedsiebi

orcow.pdf

Porady dla konsumentów natomiast pod adresem:

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

Kto to jest konsument?

Za konsumenta – stosownie do art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) (zwanej dalej K.c.”) - uważa się osobę fizyczną 

dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 

działalnością gospodarczą lub zawodową. 

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/uokik_przepisy_konsumenckie_dla_przedsiebiorcow.pdf
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/


STOSOWANIE WE WZORCACH UMÓW ZAWIERANYCH Z KONSUMENTAMI 

NIEDOZWOLONYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

Zgodnie z art. 23 a zakazane jest stosowanie we wzorcach umów zawieranych 
z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa 
w art. 3851 § 1 K.c.

Zgodnie z art. 3851. § 1K.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem 
nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i 
obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając 
jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to 
postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub 
wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

§ 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony 
są związane umową w pozostałym zakresie.

§ 3. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść 
konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to 
do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego 
konsumentowi przez kontrahenta.

§ 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, 
spoczywa na tym, kto się na to powołuje.



Stosownie do art. 3853 K.c. w razie 

wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi 

postanowieniami umownymi są 23 

postanowienia, które zostały wymienione 

w tym przepisie.



PRAKTYKI NARUSZAJĄCRE ZBIOROWE INTERESY 

KONSUMENTÓW

Zgodnie z art. 24 u.o.k.k. zakazane jest stosowanie praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 
rozumiane jest godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi 
obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności:

• naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, 
prawdziwej i pełnej informacji;

• nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji 
skierowane przeciw konsumentom;

• proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie 
odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z 
uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie 
cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w 
sposób nieadekwatny do ich charakteru.

Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych 
interesów konsumentów.
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Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konkurencji

Podstawowym zadaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
jest dbałość o właściwe funkcjonowanie konkurencji, jako dobra publicznie 
pożądanego. Konieczność rywalizacji na rynku sprawia, że przedsiębiorcy redukują 
koszty, zwiększają wydajność i rozwijają nowe produkty. Dzięki temu konsumenci 
mają dostęp do szerszej gamy lepszych jakościowo oraz tańszych towarów i usług. 



Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony 

konkurencji

Kontrola koncentracji przedsiębiorców - Departament Kontroli Koncentracji

To uprawnienie Prezesa UOKiK ma na celu uniknięcie sytuacji, w której w wyniku fuzji 
może dojść do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności przez 
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej przedsiębiorcy, pozwalającej mu 
działać w oderwaniu od konkurentów, kontrahentów i konsumentów.

Przez koncentrację rozumiane jest:

• połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;

• przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, 
udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad 
jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;

• utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;

• nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub 
części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek 
z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro.



Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie 

ochrony konkurencji

Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, 
jeżeli:

• łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących 
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 
zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro 
lub

• łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 
równowartość 50 000 000 euro.



Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony 

konkurencji

Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję – Departament Ochrony 

Konkurencji oraz Delegatury UOKiK (9  Delegatur: Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, 

Łódź, Warszawa, Lublin, Wrocław, Katowice, Kraków)

Praktykami ograniczającymi konkurencję są praktyki polegające na: 

• nadużywaniu pozycji dominującej,

• zawarciu niedozwolonych porozumień.



Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie 

ochrony konkurencji

Nadużywanie pozycji dominującej

Do nadużywania pozycji dominującej na rynku właściwym może dochodzić w 
sytuacji, gdy przedsiębiorca osiąga taką przewagę nad konkurentami, dzięki 
której nie musi obawiać się konkurencji z ich strony ani liczyć się z 
kontrahentami i konsumentami.

Domniemywa się, że taką pozycję przedsiębiorcy wyznacza jego 40 % udział 
w rynku właściwym. 

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów posiadanie 
pozycji dominującej nie jest zabronione. Niedozwolone jest natomiast 
jej nadużywanie.



Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie 

ochrony konkurencji

Najczęstsze nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym 
ma miejsce poprzez:

• bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nieuczciwych cen (w 
tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich),

• stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi 
uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających 
tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji,

• stosowanie uciążliwych warunków umów przynoszących 
narzucającemu nieuzasadnione korzyści,

• działania mające na celu niedopuszczenie do powstania lub 
rozwoju konkurencji.



Nadużywanie pozycji dominującej poprzez narzucanie nieuczciwych cen – decyzja RKR-6/2016

W analizowanej sprawie przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zarzucono nadużywaniu 
pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy polegającego na narzucaniu 
odbiorcom nieuczciwych taryfowych cen i stawek opłat za usługę zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z:

Określeniem „stawki opłaty za przyłączenie do sieci” z uwzględnieniem 5% marży zysku, tj. w sposób 
niezgodny z § 5 pkt 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w 
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze 
zm.); 

Ujęciem w niezbędnych przychodach stanowiących podstawę do ustalenia taryfowych cen i stawek 
opłat za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednej grupy taryfowej kosztów 
wynagrodzeń dotyczących planowanej modernizacji sieci kanalizacyjnej, które to koszty nie 
zostały poniesione ani w roku obrachunkowym poprzedzającym rok ustalania nowych taryf, ani 
w roku obowiązywania nowych taryf, jak również prace modernizacyjne związane z tymi 
kosztami nie zostały ujęte w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, tj. ustaleniem niezbędnych przychodów w sposób 
niezgodny z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) oraz
§ 7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania 
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze zm.).  



Nadużywanie pozycji dominującej poprzez stosowanie w podobnych umowach z 
osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów –
decyzja RKR-31/2014

W decyzji tej uznano za praktykę ograniczającą konkurencję praktykę polegającą na 
nadużywaniu przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania  Odpadami pozycji 
dominującej na lokalnym rynku przetwarzania i składowania odpadów zielonych 
i innych bioodpadów na obszarze Regionu Zachodniego jednego z województw 
w związku ze stosowaniem w podobnych umowach z osobami trzecimi 
uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom 
zróżnicowane warunki konkurencji poprzez stosowanie w umowach 
określających warunki przyjmowania odpadów zielonych i innych bioodpadów 
zawieranych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ich wywozu z 
Regionu Zachodniego niejednolitego, uciążliwego  warunku umowy w zakresie 
zasad rozliczeń z tytułu gotowości do przyjęcia odpadów, zgodnie z którym  w 
przypadku niedostarczenia przez kontrahenta odpadów w ilości określonej w 
umowie, jako roczna ilość dostarczanych odpadów,  dostawca zobowiązany był 
do zapłaty należności z tytułu utrzymania gotowości do przyjęcia odpadów 
ustalonej jako ilość odpadów jaką zobowiązywał się dostarczyć rocznie i ceny 
jaka została określona  w umowie za wykonanie usługi przyjęcia odpadów, 
którego to warunku nie zawierały wcześniej zawarte umowy z przedsiębiorcami 
działającymi na rynku wywozu odpadów. 



Nadużywanie pozycji dominującej poprzez narzucanie uciążliwych warunków 
umów przynoszących narzucającemu nieuzasadnione korzyści – decyzja 
RKR- 33 /2012 

Gmina nadużywała pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy w związku z narzucaniem 
uciążliwych warunków umów o świadczenie usług dostawy wody
i odprowadzania ścieków przynoszących Gminie nieuzasadnione korzyści w drodze 
posługiwania się w ich treści postanowieniami umownymi, zgodnie z którymi: „Zakład nie 
ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody wywołane: brakiem 
wody w ujęciu, zanieczyszczeniem wody w ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia, 
potrzebą zwiększenia odpływu wody do hydrantów pożarowych.”

Zgodnie z przepisami obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego (Gminy) jest, 
zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji 
dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i 
odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. 

Stosownie natomiast do art. 471 i nast. K.c. dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że jest ono następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi. 

Z treści stosowanych przez Gminę zapisów umownych nie wynikało, że możliwość zwolnienia się z 
odpowiedzialności dotyczyła wyłącznie sytuacji niezawinionych przez dostawcę usług i 
niezależnych od niego. Brzmienie postanowień stwarzało zatem Gminie możliwość zwolnienia 
się z odpowiedzialności odszkodowawczej względem odbiorców w każdym przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z powodu przerw lub ograniczeń w 
dostawie wody bez względu na przyczyny wystąpienia tych zakłóceń.



Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony 

konkurencji

Zawieranie zakazanych porozumień ograniczających konkurencję

Porozumienia ograniczające konkurencję mogą przybrać następującą postać:

• umów zawieranych między przedsiębiorcami, między związkami 

przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo 

niektóre postanowienia tych umów;

• uzgodnień dokonanych w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej 

przedsiębiorców lub ich związki;

• uchwał lub innych aktów związków przedsiębiorców lub ich organów 

statutowych.

Do kategorii porozumień ograniczających konkurencję należą zatem wszelkie 

ustalenia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej 

przedsiębiorców, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, 

ograniczenie lub naruszenie konkurencji. 



Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony 

konkurencji

Zawieranie zakazanych porozumień ograniczających 

konkurencję

Przykładowe formy zawarcia porozumienia:

 pisemna umowa (np. producenta z dystrybutorem

określająca warunki udziału w sieci dystrybucji),

 umowa dżentelmeńska (gentlemen’s agreement), którą strony w 

praktyce traktują jako wiążącą,

 korespondencyjne (e-mail), telefoniczne uzgodnienie przez 

prezesów konkurencyjnych spółek np. podwyżki cen,

 przesyłanie sobie przez konkurentów informacji

o planowanych warunkach np. ofert przetargowych, uzgodnione na 

jedynym spotkaniu przedstawicieli tych przedsiębiorców,

 kodeks etyki zawodowej samorządu zawodowego.



Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony 

konkurencji

Porozumienia ograniczające konkurencję mogą mieć charakter 

wertykalny (pionowy) lub horyzontalny (poziomy). 

Porozumienia wertykalne zawierane są pomiędzy przedsiębiorcami 

działającymi na różnych szczeblach obrotu.

Porozumienia horyzontalne zawierane są natomiast pomiędzy 

przedsiębiorcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu 

gospodarczego. 



Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony 

konkurencji

Najczęściej zawierane porozumienia to porozumienia polegające w 

szczególności na:

• Ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu 

lub sprzedaży towarów;

• podziale rynków zbytu lub zakupu;

• stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub 

niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane 

warunki konkurencji;

• ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców 

nieobjętych porozumieniem;

• uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub 

przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem 

przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac 

lub ceny.



Porozumienia polegające na ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków 
zakupu lub sprzedaży towarów - decyzja DOK 4/2015 

W decyzji ten stwierdzono zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję na 
krajowym rynku detalicznej sprzedaży zegarków, polegającego na ustalaniu 
minimalnych, detalicznych cen sprzedaży zegarków.

W niniejszej sprawie uzgodnień dokonywano m.in. za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
Uzgodnienia między stronami były podejmowane również w formie ustnej, głównie 
telefonicznie. Dystrybutorzy zegarków wyrażali wolę uczestnictwa w porozumieniu 
przez faktyczne dostosowywanie swoich cen odsprzedaży do uzgodnionych cen 
minimalnych.

Organizator porozumienia - przedsiębiorca wprowadzający do obrotu zegarki - uzgodnił z 
dystrybutorami nieprzekraczanie przez nich określonych, maksymalnych wysokości 
rabatów. Przedsiębiorca ten ponadto monitorował stosowanie się przez 
dystrybutorów detalicznych do ustaleń cenowych, np. kontrolując strony internetowe 
dystrybutorów i odnotowując, którzy dystrybutorzy nie zmienili cen do ustalonego 
poziomu, a którzy stosują „ceny detaliczne poprawne”.

Organizator reagował np. interweniując telefonicznie i prosząc dystrybutorów o 
„trzymanie prawidłowych cen”, ostatecznie – w przypadku braku reakcji - blokując 
dystrybutorom dostawy do czasu zmiany cen.    



Porozumienia polegające na ustalaniu bezpośrednio innych warunków 

zakupu lub sprzedaży towarów - decyzja nr RKR- 48 /2013 

W decyzji tej uznano za praktykę ograniczającą konkurencję zawarcie 

pomiędzy przedsiębiorcą wprowadzającym do obrotu karmy dla 

zwierząt domowych, a jego 5 dystrybutorami porozumienia 

ograniczającego konkurencję na krajowym rynku hurtowego obrotu 

mieszankami paszowymi dietetycznymi dla psów i kotów, polegającego 

na bezpośrednim ustalaniu warunków sprzedaży tych wyrobów w 

konsekwencji czego sprzedaż detaliczna mieszanek paszowych 

dietetycznych odbiorcy końcowemu, tj. hodowcy/opiekunowi 

zwierzęcia, była możliwa jedynie poprzez gabinety weterynaryjne i to 

tylko te, które nie prowadziły sprzedaży internetowej tych produktów.



Porozumienie polegające na uzgadnianie przez przedsiębiorców przystępujących 

do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego 

organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu 

prac lub ceny

Mechanizmy zmów przetargowych

Oferty kurtuazyjne (podkładkowe, zabezpieczające, ang. 
cover bidding, complementary bidding) 

• przedmiot uzgodnienia dotyczy tego, że określony uczestnik przetargu 
złoży ofertę, która będzie celowo mniej korzystna dla zamawiającego 
(oferta kurtuazyjna) od oferty wytypowanej na zwycięską (oferta 
wspierana);

• oferta kurtuazyjna ma uwiarygodnić konkurencyjność przetargu, czy 
wywołać wrażenie, że cena z oferty wspieranej jest względnie korzystna;

• oferty kurtuazyjne często zawierają warunki, które 
nie mogą zostać zaakceptowane przez zamawiającego lub błędy 
formalne, mogą również przewyższać szacunkową wartość zamówienia.



Przykład nr 1 - Oferty kurtuazyjne

Decyzja nr RWR-12/2003 

Uzgodnienia parametrów składanych ofert przez dwie spółki biorące udział w przetargu

na prowadzenie zorganizowanej kontroli biletowej w pojazdach komunikacji zbiorowej

na terenie W.

W przetargu dopuszczono możliwość składania ofert częściowych na każdy z trzech,

wyodrębnionych przez zamawiającego, obszarów kontroli biletowej.

W obszarze I i III najkorzystniejsze oferty złożyła spółka A, a w obszarze

II – spółka B.

Oferty zwycięskie A oraz oferta zwycięska spółki B zawierały dokładnie

taką samą cenę i pozostałe parametry, to samo dotyczyło ofert przegrywających obu spółek.

Strony porozumienia w „przegrywających” obszarach złożyły oferty kurtuazyjne (podkładkowe),

tak by mogły podzielić się zamówieniem w proporcji dwie trzecie

dla A i jedna trzecia dla spółki B.

Podstawowe mechanizmy zmów przetargowych



Przykład nr 2 - Oferty kurtuazyjne

Decyzja Prezesa UOKiK nr RGD-21/2014

Doszło do uzgodnienia cen w ofertach składanych przez dwóch przedsiębiorców

biorących udział w przetargu na utrzymanie dróg w gminie K w okresie zimowym

2013/2014.

Przedsiębiorcy zaproponowali takie same stawki za usługę w trzech rejonach

objętych przetargiem.

Po wezwaniu do złożenia ofert dodatkowych, jeden z przedsiębiorców obniżył

stawkę na rejon 1 i 2, a drugi z przedsiębiorców – na rejon 3. Obniżone stawki

również były identyczne.

Strony porozumienia złożyły oferty podkładowe, tak by podzielić się zamówieniem

i uwiarygodnić wysokość żądanych przez nie stawek w tych ofertach, które były

typowane na zwycięskie.

Podstawowe mechanizmy zmów przetargowych



Ograniczanie ofert (ang. bid-suppression) 
Strony porozumienia uzgadniają, że jeden lub kilka podmiotów 

zainteresowanych przetargiem”:

•w ogóle zrezygnuje z udziału w nim; 

lub też 

•po wzięciu udziału w przetargu wycofa już złożoną ofertę; 

lub 

•w jakiegokolwiek inny sposób spowoduje, że dana oferta 

w praktyce nie będzie mogła być brana pod uwagę jako najkorzystniejsza 

(wykonawca ją składający zostanie wykluczony, lub oferta zostanie odrzucona).

Mechanizmy zmów przetargowych



Przykład nr 4 – Ograniczanie ofert

Decyzja Prezesa UOKiK nr RLU-21/2005

Trzech uczestników przetargu ustnego na dzierżawę siedmiu stanowisk

cumowniczych zlokalizowanych przy wale wiślanym w K. ustaliło sposób

licytowania w trakcie przetargu.

Przedsiębiorcy uzgodnili, o które stanowiska cumownicze każdy z nich będzie się

ubiegać w przetargu.

Gdy w trakcie licytacji któregokolwiek ze stanowisk jeden z trójki przedsiębiorców

zgłaszał przystąpienie, żaden z dwu pozostałych nie rywalizował z nim o

dzierżawę danego stanowiska.

W ten sposób wylicytowali oni wszystkie dostępne stanowiska.

Podstawowe mechanizmy zmów przetargowych



Przykład nr 5 – Ograniczanie ofert

Decyzja Prezesa UOKiK nr RPZ-20/2005

Oferenci w przetargu na czyszczenie ulic w rejonie P. nie dołączyli

do składanej dokumentacji wymaganych prawem oświadczeń.

Wezwany przez organizatora przetargu do uzupełnienia tych braków wykonawca

składający najkorzystniejszą ofertę nie dostarczył przedmiotowego oświadczenia

na czas.

Doprowadziło to do wyboru przez zamawiającego oferty drugiej w kolejności, która

była o 75% wyższa od ww. oferty najkorzystniejszej.

Podstawowe mechanizmy zmów przetargowych



Rozstawianie i wycofywanie ofert

Jest to wariant mechanizmu oferty kurtuazyjnej połączonej z ograniczaniem 
ofert.

W pierwszym etapie następuje uzgodnienie treści ofert,a w szczególności cen, 
w ten sposób, że poszczególne oferty są szeregowane („rozstawiane”), tak, by 
przez poszczególnych uczestników zmowy składane były oferty, często 
znacznie, różniące się ceną. 

Następnie, jeżeli po otwarciu i upublicznieniu ofert lub po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty, okazuje się, że oferty członków kartelu zajmują dwa 
pierwsze miejsca, oferta najkorzystniejsza jest „wycofywana” (najczęściej przez 
nieuzupełnianie brakującej dokumentacji, niepoprawienie błędów w ofercie, 
etc.) w wyniku czego wykonawca zostaje wykluczony lub jego oferta jest 
odrzucana.

Mechanizmy zmów przetargowych



Przykład nr 6 – Rozstawianie i wycofywanie ofert

Decyzja Prezesa UOKiK nr RWR-31/2013

6 firm utworzyło 3 konsorcja biorące udział w przetargu na dostawę komputerów dla szkół i

bibliotek organizowanym przez Urząd Marszałkowski.

Oferty konsorcjów zajęły odpowiednio1, 2 i 4 miejsce w rankingu ofert.

Po otwarciu ofert, zamawiający wezwał wykonawców do uzupełnienia braków formalnych.

Konsorcjum, którego oferta była najkorzystniejsza, nie uzupełniło braków w ofercie –

przedstawiło nieaktualne zaświadczenie z ZUS, chociaż w równolegle prowadzonym przez

zamawiającego przetargu przedsiębiorca przedstawił prawidłowe zaświadczenie.

Z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ww. konsorcjum

zostało wykluczone z przetargu.

W związku z powyższym najkorzystniejsza okazała się oferta konsorcjum, która początkowo

zajęła 2 miejsce.

Podstawowe mechanizmy zmów przetargowych



Zmowa przetargowa oparta o podział rynków (ang. 

market sharing):
• systemowe ustalenia, iż dani przedsiębiorcy nie będą 

w ogóle składać ofert określonym klientom lub też wygrywać 

organizowanych przez nich przetargów (podział podmiotowy), lub też nie 

będą uczestniczyć w przetargach, czy wygrywać przetargów w obrębie 

określonych obszarów geograficznych (podział geograficzny), albo 

dotyczących określonej kategorii przedmiotu zamówienia (podział 

przedmiotowy); 

• podział rynków może również nastąpić przez ustalenie wielkości udziałów 

w rynku zmawiających się przedsiębiorców i odpowiednie podzielenie 

między nich puli przetargów. 

Mechanizmy zmów przetargowych



Przykład nr 8 – Zmowa w oparciu o podział rynku

Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT-46/2013

3 producenci specjalistycznych produktów chemicznych używanych w górnictwie węgla

kamiennego ustalali;

• ceny kleju poliuretanowego oraz pian fenolowych i mocznikowych,

• przypadający każdemu z nich procentowy udział w rynku w podziale na poszczególne grupy

środków chemicznych,

• warunki ofert składanych w przetargach organizowanych przez spółki węglowe na dostawę

tych produktów.

Ustalenia kartelu miały miejsce podczas wspólnych spotkań członków zarządu i osób

kierujących marketingiem i sprzedażą odbywających się po ogłoszeniu przetargów

przez spółki węglowe. W trakcie takich rozmów uczestnicy zmowy ustalali, który

z przedsiębiorców uzyska dane zamówienie, oraz ceny, jakie zaoferują w przetargu.

Ustalając zwycięzców poszczególnych przetargów, zmawiający się przedsiębiorcy mieli

na celu zachowanie swoich dotychczasowych udziałów rynkowych;

Przedsiębiorca, wytypowany jako zwycięzca składał najtańszą ofertę, natomiast pozostali

składali jedynie oferty podkładkowe, zawierające wyższe ceny, bądź też w ogóle nie ubiegali

się o kontrakt z daną kopalnią.

Złożone mechanizmy zmów przetargowych



Rotacja ofert (ang. bid rotation):
• systemowe ustalenia dotyczące określonej kolejności (schematu) 

wygrywania przetargów przez przedsiębiorców;

• najczęściej wykonawcy umawiają się, że będą wygrywać kolejno 

ogłaszane przetargi na zmianę, czyli rotacyjnie. 

Mechanizmy zmów przetargowych



Przykład nr 9 – Rotacja ofert

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOK-02/2015

2 spółki zawarły zmowę przetargową dotyczącą 5 postępowań przetargowych (i łącznie 8

zadań) na dostawę przedmiotów zaopatrzenia mundurowego.

W obrębie tych postępowań oferty ww. przedsiębiorców plasowały się jako najkorzystniejsze

naprzemiennie.

Mechanizm zmowy stosowany przez przedsiębiorców polegał na tym, że gdy okazywało się, że

ich oferty stanowią dwie najkorzystniejsze, zwycięzca „wycofywał” swoją ofertę przykładowo

poprzez odmowę podpisania umowy, nieprzedstawienie wszystkich wymaganych

dokumentów, odmowę udzielenia wyjaśnień, czy odmowę przedłużenia terminu związania

ofertą oraz ważności wadium, na skutek czego wygrywała druga

w kolejności oferta złożona przez drugiego z kartelistów.

W jednym z przypadków doprowadziło to do uznania za najkorzystniejszą oferty droższej od tej

„wycofanej” o ponad 7 milionów złotych (ostatecznie zamawiający nie poniósł takiej straty,

ponieważ unieważnił przedmiotowe postępowanie).

Złożone mechanizmy zmów przetargowych



Konsorcjum przetargowe
Art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych dopuszcza złożenie 

przez kilku przedsiębiorców jednej, wspólnej oferty.

Jeśli jednak konsorcjum utworzono bez żadnego obiektywnego 

uzasadnienia, a konsorcjanci mogliby skutecznie złożyć 

oferty samodzielnie, bez współpracy między sobą, mając 

realną szansę wygrania przetargu, to działanie takie może 

stanowić zakazane porozumienie ograniczające 

konkurencję.

Niebezpieczeństwo znacznego ograniczenia konkurencji 

będzie tym większe, im większy jest udział jego 

uczestników w rynku.

Jakkolwiek, nawet jeśli konsorcjanci mieli możliwość złożenia 

ofert samodzielnie, to zawarte między nimi konsorcjum 

można by uznać za dozwolone, kiedy powoduje 

zwiększenie efektywności uczestników konsorcjum.

Mechanizmy zmów przetargowych



Przykład nr 11 – Konsorcjum przetargowe

Decyzja Prezesa UOKiK nr RLU-38/2012

W analizowanej sprawie konsorcjum zostało utworzone na potrzeby przetargu na odbiór i

transport odpadów komunalnych, zorganizowanego przez Zarząd Mienia Komunalnego,

przez dwóch największych przedsiębiorców prowadzących działalność

na obszarze tego miasta.

Jako uzasadnienie zawiązania konsorcjum przedsiębiorcy ci wskazywali ograniczenia

techniczne, które miały uniemożliwiać im samodzielne ubieganie się o zamówienie;

Prezes UOKiK uznał jednak, że mająca być tego konsekwencją niezbędna współpraca (w tej

sprawie między innymi korzystanie ze sprzętu typu śmieciarki)

w rzeczywistości nie miała miejsca.

Szczególne formy zmów przetargowych



Każdy może złożyć zawiadomienie do UOKiK w przypadku podejrzenia stosowania 

praktyk ograniczających konkurencję, stosowania niedozwolonych 

postanowień umownych we wzorcach umów stosowanych w obrocie z 

konsumentami, czy praktyk ograniczających konkurencję.

Zawiadomienie takie winno zawierać w szczególności:

• wskazanie przedsiębiorców lub przedsiębiorcy, którym zarzucane jest stosowanie 

praktyki;

• możliwie dokładny opis działań i stanu faktycznego, który wzbudził podejrzenie;

• wskazanie przepisu u.o.k.k., który mógł zostać naruszony;

• uzasadnienie wraz z załączonymi potencjalnymi dowodami;

• dane zgłaszającego.

Wskazówki praktyczne



Publikacja UOKiK 

Wzór zawiadomienia o 

podejrzeniu zmowy 

przetargowej

Wskazówki praktyczne


