
Styczeñ 2015Zmiany w prawie ochrony konkurencji i konsumentów

18 stycznia 2015 r. wchodzi w ¿ycie daleko 

id¹ca nowelizacja Ustawy o ochronie konku-

rencji i konsumentów, która w znacznym 

stopniu zmienia obowi¹zuj¹ce regulacje, 

a tak¿e wprowadza zupe³nie nowe, nieznane 

dotychczas polskiemu prawu instytucje. 

Celem nowelizacji jest zwiêkszenie skuteczno-

œci wykrywania i karania antykonkurencyjnych 

praktyk oraz usprawnienie i przyspieszenie 

postêpowania prowadzonego przez Prezesa 

UOKiK. 

Spoœród zmian, które wejd¹ w ¿ycie 18 stycznia 

2015 r. kluczowe s¹:

osobista odpowiedzialnoœæ finansowa kadry 

kierowniczej za dopuszczenie do zawarcia przez 

firmê antykonkurencyjnego porozumienia
dwuetapowa ocena koncentracji przedsiêbiorców 

zg³aszanych Prezesowi UOKiK
rozszerzenie programu ³agodzenia kar zwanego 

z j. angielskiego programem leniency

oraz 
wyd³u¿enie okresu przedawnienia z roku do 

5 lat od koñca roku, w którym zaprzestano 

stosowania zakazanej praktyki. 

Zgodnie z now¹ Ustaw¹ Prezes UOKiK bêdzie móg³ 

w 1 decyzji ukaraæ za udzia³ w antykonkurencyjnym 

porozumieniu nie tylko firmê (kar¹ finansow¹ 

w wysokoœci do 10% ca³ego zesz³o-rocznego obrotu 

tego przedsiêbiorcy), ale równie¿ poszczególne 

osoby z jej kadry kierowniczej – je¿eli uzna, ¿e 

osoby te umyœlnie dopuœci³y do zawarcia przez 

firmê antykonkurencyjnego porozumienia. 

Zgodnie z Ustaw¹ odpowiedzialnoœci bêd¹ podlegaæ 

„osoby zarz¹dzaj¹ce” przedsiêbiorstwem, przez co 

nale¿y rozumieæ cz³onków zarz¹du (ka¿dego z nich 

z osobna, nie tylko prezesa zarz¹du), ale równie¿ 

wspólników spó³ki osobowej uprawnionych do prowa-

dzenia jej spraw, czy te¿ dyrektorów przedsiêbiorstw 

pañstwowych. Maksymalna wysokoœæ kary, jak¹ 

bêdzie móg³ na³o¿yæ Prezes UOKiK wynosi 2 miliony 

z³otych i bêdzie ona p³atna z osobistego maj¹tku 

ukaranego. 

·

·

·

·

Nowelizacja wprowadza dwuetapowe postêpowanie 

kontroli koncentracji w zale¿noœci od stopnia 

skomplikowania transakcji. Proste koncentracje 

– niebudz¹ce w¹tpliwoœci UOKiK-u i niewymagaj¹ce 

badania rynku - bêd¹ rozpatrywane w terminie 

1 miesi¹ca. W przypadku bardziej z³o¿onych tran-

sakcji Urz¹d bêdzie mia³ dodatkowe 4 miesi¹ce 

na podjêcie ostatecznej decyzji. 

Nowa instytucja, okreœlona jako leniency plus, 

da przedsiêbiorcom uczestnicz¹cym w zmowie 

dodatkowe mo¿liwoœci obni¿enia kary nak³adanej 

na drugiego lub kolejnego wnioskodawcê. 

Przedsiêbiorca, któremu nie uda³o siê uzyskaæ 

ca³kowitego zwolnienia z kary, bêdzie móg³ liczyæ 

na dodatkowe jej obni¿enie (o 30%) w przypadku 

ujawnienia informacji na temat innego niedozwo-

lonego porozumienia, nieznanego dot¹d Prezesowi 

UOKiK. Mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku leniency oraz 

uzyskania zwolnienia od kary bêd¹ mia³y równie¿ 

wspomniane wczeœniej osoby zarz¹dzaj¹ce 

przedsiêbiorstwem.

Nowelizacja wprowadza równie¿ szereg innych 

istotnych zmian do polskiego prawa konkurencji, 

w tym na przyk³ad procedurê dobrowolnego 

poddania siê karze, uprawnienie do wskazania 

przez Prezesa UOKiK tzw. œrodków zaradczych 

(remedies) w sprawach antymonopolowych 

oraz do dokonania „publicznego ostrze¿enia” 

w sprawach dotycz¹cych naruszenia zbiorowych 

interesów konsumentów. 
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