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Jakie informacje musi dostarczyæ 
    przedsiêbiorca?

S¹ to m.in. informacje o uczestnikach porozumienia, 
czasie trwania, jego celu, terytorium. Nowe 
Rozporz¹dzenie w sprawie programu leniency 
dok³adnie okreœla zakres wymaganych informacji.

Czy wniosek o objêcie programem leniency 
    musi zawieraæ wszystkie informacje 
    wymagane przez UOKiK?

Nowe Rozporz¹dzenie umo¿liwia przedsiêbiorcy 
z³o¿enie wniosku nawet w przypadku, gdy 
przedsiêbiorca nie posiada wszystkich wymaganych 
informacji. W tej sytuacji nale¿y z³o¿yæ wniosek 
skrócony, który pozwala przedsiêbiorcy zaj¹æ 
„miejsce w kolejce”. Wniosek skrócony przyjmowany 
jest warunkowo, co oznacza, ¿e musi byæ uzupe³niony 
w okreœlonym terminie. 

Co nale¿y do³¹czyæ do wniosku o leniency?

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ oœwiadczenie 
o zaprzestaniu uczestnictwa w zakazanym 
porozumieniu, okreœlaj¹ce termin zaprzestania, 
a tak¿e oœwiadczenie, ¿e przedsiêbiorca nie by³ 
inicjatorem porozumienia i nie nak³ania³ innych 
przedsiêbiorców do uczestnictwa w porozumieniu.

Jakie korzyœci uzyskuje przedsiêbiorca 
    sk³adaj¹c tzw. wniosek uproszczony?

Jeœli porozumienie dotyczy terytorium co najmniej 
trzech pañstw cz³onkowskich UE przedsiêbiorca 
mo¿e z³o¿yæ wniosek o objêcie programem leniency 
do Komisji Europejskiej. Jeœli porozumienie dotyczy 
tak¿e terytorium Polski, przedsiêbiorca mo¿e w tym 
samym czasie z³o¿yæ wniosek uproszczony do 
UOKiK w celu „zabezpieczenia miejsca w kolejce” 
na wypadek, gdyby polski organ ochrony konkurencji 
zdecydowa³ siê wszcz¹æ postêpowanie w sprawie. 
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W dniu 24 lutego br. wesz³o w ¿ycie polskie 
Rozporz¹dzenie w sprawie programu leniency. 
Wydane zosta³y tak¿e Wytyczne w sprawie 
³agodzenia kar – praktyczny przewodnik dla 
przedsiêbiorców na temat mo¿liwoœci, jakie 
daje program leniency. 

Funkcjonuj¹cy w Polsce od 4 lat program leniency 
wywodzi siê ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jego 
koncepcja zosta³a opracowana pod koniec lat 
70-tych. Wydzia³ Antymonopolowy amerykañskiego 
Departamentu Sprawiedliwoœci zaproponowa³ 
wówczas prze³omowe rozwi¹zanie w dziedzinie 
wykrywania niedozwolonych porozumieñ pomiêdzy 
przedsiêbiorcami. Zamiast iœæ drog¹ zwiêkszania 
uprawnieñ œledczych organów antymonopolowych, 
Departament Sprawiedliwoœci postanowi³ z³amaæ 
solidarnoœæ pomiêdzy uczestnicz¹cymi w zmowach 
przedsiêbiorcami. Zgodnie z zasad¹ „kto pierwszy 
ten lepszy” zaproponowa³ ca³kowite zwolnienie 
od kar temu przedsiêbiorcy, który jako pierwszy 
zawiadomi o zmowie, w której uczestniczy. 
Program ten nazwano leniency, czyli pob³a¿liwoœæ. 
Za³o¿enia, na których siê opiera, mo¿na przyrównaæ 
do instytucji œwiadka koronnego w prawie karnym. 
Od momentu jego reformy w 1993 r. program 
leniency sta³ siê najskuteczniejszym narzêdziem 
dochodzeniowym, jakim dysponuje amerykañski 
Departament Sprawiedliwoœci. 

Podstawowe za³o¿enia polskiego programu 
leniency oraz najwa¿niejsze zmiany 
wprowadzone przez nowe Rozporz¹dzenie: 

Kto mo¿e skorzystaæ z programu leniency?

Przedsiêbiorca, który bierze lub bra³ w przesz³oœci 
udzia³ w porozumieniu ograniczaj¹cym konkurencjê.

Jakich porozumieñ dotyczy program leniency?

Wniosek o objêcie programem leniency mo¿e byæ 
z³o¿ony zarówno w stosunku do porozumieñ 
pomiêdzy konkurentami (np. producent – producent), 
jak i porozumieñ pomiêdzy niekonkuruj¹cymi ze sob¹ 
przedsiêbiorcami, dzia³aj¹cymi na ró¿nych szczeblach 
obrotu (np. producent – dostawca).

W jakim stopniu zostanie zmniejszona kara?

Pierwszy zg³aszaj¹cy naruszenie przedsiêbiorca 
mo¿e zostaæ ca³kowicie zwolniony od kary, która 
zosta³aby na niego na³o¿ona. Drugi wnioskodawca 
mo¿e otrzymaæ zwolnienie nieprzekraczaj¹ce 50% 
kary, trzeci w kolejnoœci – 30%, zaœ pozostali nie 
wiêcej ni¿ po 20%. 
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