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1. Uzasadnienie wprowadzenia Polityki w PGM oraz struktura Polityki

2. Istotne ryzyka w zakresie prawa konkurencji – perspektywa PGM oraz Członków PGM

3. Zasady przestrzegania przepisów prawa konkurencji

4. Identyfikacja i przeciwdziałanie ryzykom prawnym

5. Nowelizacja przepisów ustawy o UOKiK

16:08



WPROWADZENIA POLITYKI W PGM

16:08



WPROWADZENIA POLITYKI W PGM

podnoszenie poziomu bezpieczeństwa prawnego PGM oraz Członków
Stowarzyszenia – minimalizowanie ryzyka prawnego

podnoszenie poziomu świadomości zagrożeń zw. z naruszeniem przepisów prawa
konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem porozumień ograniczających
konkurencję

wsparcie dla Członków Stowarzyszenia

zmiany otoczenia prawnego (nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów)

podnoszenie standardów działalności PGM



POLITYKI W PGM

prostota i przejrzystość dokumentu

uwzględnienie specyfiki PGM oraz Członków Stowarzyszenia

wyznaczenie standardów

Zapewnienie wsparcia oraz instrumentów informowania o nieprawidłowościach

założenia konstrukcyjne

struktura dokumentu

✓ elementy redakcyjne;

✓ wprowadzenie do prawa konkurencji:
ze szczególnym ukierunkowaniem na czyny nieuczciwej konkurencji oraz porozumienia naruszające konkurencje

✓ zasady przestrzegania przepisów prawa konkurencji w PGM;

✓ rozwiązania dotyczące identyfikacji i przeciwdziałaniu ryzykom w zakresie prawa konkurencji;

✓ Zgłaszanie nieprawidłowości;



W ZAKRESIE PRAWA KONKURENCJI
perspektywa PGM oraz Członków PGM



W ZAKRESIE PRAWA KONKURENCJI 
- perspektywa PGM oraz Członków PGM - cz. I

art. 6 ust. 1 u.o.k.i.k.

Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na
rynku właściwym, polegające w szczególności na:
1) ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów;
2) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji;
3) podziale rynków zbytu lub zakupu;
4)stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom
zróżnicowane warunki konkurencji;
5)uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego
związku z przedmiotem umowy;
6)ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem;
7)uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem
przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.

niezależnie od ilości stron (co najmniej 2)

brak konieczności wystąpienia skutku (naruszenia konkurencji); 
wystarczający antykonkurencyjny cel porozumienia

dowolna forma

kontekst do rynku właściwego 
(wymiar terytorialny i asortymentowy)

katalog przykładowy w 
art. 6 ust. 1 u.o.k.i.k.

Porozumienia niedozwolone

indywidualna kwalifikacja praktyki 
(umowa lub pojedyncza klauzula)



W ZAKRESIE PRAWA KONKURENCJI 
- perspektywa PGM oraz Członków PGM - cz. II

§4 ust. 1 Statutu PGM

Porozumienia niedozwolone
przykłady

Uzgadnianie cen towarów/usług, poprzez:

➢ wskazanie wysokości ceny lub jej elementów,

➢ wskazanie ceny o ustalonej wysokości (cena sztywna), jaka ma być stosowana
przez uczestników porozumienia,

➢ wprowadzanie cen maksymalnych lub minimalnych (przy czym stosowanie cen
maksymalnych może być dozwolone),

➢ ustalanie cen w sposób pośredni, który może odbywać się poprzez wymianę
informacji między przedsiębiorcami,

➢ ograniczenia swobody prowadzenia polityki cenowej przez przedsiębiorców
będących członkami stowarzyszenia, np. "przyjęcie ustalenia, że ceny nie będą
zmieniane bez zgody konkurentów, czy też, że zmiany ceny będą zawsze poprzedzone
publicznym ogłoszeniem nowego cennika z określonym wyprzedzeniem" (wyr. SOKiK z
27.11.2012 r., XVII Ama 184/10, niepubl.),

➢ ustalenie, że pewne produkty nie będą przeceniane

Wymiana informacji umożliwiającą koordynowanie działań przedsiębiorców.
➢ planowanych cen (lub ich elementów składowych),
➢ przewidywanej liczby produktów przeznaczonych do sprzedaży,
➢ oferowanych w przyszłości usług,
➢ planowanych przyszłych działaniach,
➢ wymiana aktualnych, niejawnych informacji

Podziale rynku poprzez alokację klientów (podział klientów co do których strony
porozumienia nie zamierzają konkurować)

Statut PGM (wyciąg)
§4 ust. 1 Statutu PGM

PGM W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI DZIAŁA ZGODNIE Z LITERĄ PRAWA. CELE 
STATUTOWE JAK RÓWNIEŻ CZŁONKOSTWO W PGM NIE MOGĄ BYĆ 

WYKORZYSTYWANE DO NARUSZANIA PRZEPISÓW PRAWA W TYM PRAWA 
OCHRONY KONKURENCJI



PRZEPISÓW ANTYMONOPOLOWYCH

16:08



PRZEPISÓW PRAWA KONKURENCJI

16:08

Znają i stosują się do obowiązujących przepisów w zakresie prawa ochrony konkurencji.

Powstrzymują się od uczestniczenia w działaniach, które mogą być postrzegane jako ograniczające konkurencję. 

Konsultują wątpliwości co do potencjalnego naruszenia.

PGM oraz Członkowie stowarzyszenia:

Nie przekazują informacji poufnych oraz przestrzegają tajemnicy przedsiębiorstwa PGM, Członków Stowarzyszenia i 
podmiotów trzecich.

Nie stosują praktyk niezgodnych z prawem, które mogą skutkować ograniczeniem lub wyeliminowaniem dozwolonej 
działalności konkurencyjnej.

Uzyskują informacje na temat współpracy z partnerami z prawnie dostępnych źródeł.

W sposób uczciwy i sprawiedliwy traktować wszystkich kontrahentów, partnerów i inne osoby z którymi mają kontakt 
na rynku.

Współpracują z przedstawicielami organów publicznych prowadzących postępowania wyjaśniające.



W ZAKRESIE PRAWA KONKURENCJI

16:08



W ZAKREISE PRAWA KONKURENCJI W PGM
CZ. I

nie podejmują działań, których celem lub rzeczywistym skutkiem będzie ograniczenie konkurencji;

powinni powstrzymywać się od działań, które będą stanowić ryzyko zakwalifikowania ich jako czyny nieuczciwej
konkurencji;

PGM oraz Członkowie stowarzyszenia:

w ramach swojej działalności zwracają szczególną szczególną uwagę na treść zawieranych porozumień,
uzgodnień, planów oraz na faktycznie podejmowane czynności w kontekście ich celów i skutków na gruncie
prawa ochrony konkurencji;

zasięgać informacji i analizy podmiotów profesjonalnych w przypadkach budzących wątpliwości co do
potencjalnego występowania naruszeń;

zasięgać informacji i analizy podmiotów profesjonalnych w przypadkach budzących wątpliwości co do
potencjalnego występowania naruszeń;

uwzględniać aspekt prawa konkurencji w bieżącej działalności jak i realizowaniu członkostwa w PGM;

sugerowanym jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wewnętrznych procedur wykrywania, identyfikacji i
przeciwdziałania naruszeniom prawa ochrony konkurencji.



PRZECIWDZIALĄNIE RYZYKOM W ZAKRESIE PRAWA KONKURENCJI
- sugestie praktyczne -

➢ Należy unikać formalnych lub nieformalnych uzgodnień, ustaleń, których cel
lub skutek może mieć wymiar antykonkurencyjny.

➢ Zaleca się bieżącą konsultację prawną w zakresie potencjalnych zagrożeń czy
naruszeń w obszarze prawa konkurencji. Jest to szczególnie uzasadnione przy
podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych (np. nawiązaniu współpracy
z nowym kontrahentem, formułowaniu strategii sprzedaży czy zakupów,
opracowywaniu wzorców umownych, wdrażaniu polityki rabatów lub bonusów
handlowych).

➢ Celowym jest ustalanie agendy spotkań biznesowych oraz jej weryfikacja pk.
treści ujawnianych informacji.

➢ Szczególną uwagę należy zwracać na treść i sposób wykorzystania informacji
dotyczących działalności innych podmiotów (w szczególności konkurentów).

➢ Należy pamiętać, że porozumienie może mieć charakter niesformalizowany i
przejawiać się np. w koordynacji polityki cenowej na podstawie wymiany wew.
informacji.

➢ Sugeruje się podejmowanie działań prewencyjnych (szkoleń wewnętrznych,
wprowadzania procedur wewnętrznych), które będą zmniejszać ryzyko
wystąpienia naruszeń w działalności.

➢ Należy współpracować z organami publicznymi, a także informować
właściwe organy w przypadku wykrycia naruszenia.

ZGŁASZANIE INFORMACJI O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

W przypadku naruszeń lub podejrzeń naruszeń Polityki lub
prawa konkurencji należy fakt ten zgłosić niezwłocznie do PGM
za pośrednictwem poczty e-mail : nieprawidłowości@pgm.pl lub
poprzez inny kanał komunikacji wskazany na stronie
internetowej PGM.

W przypadku, gdy bezpośredni przełożony pracownika będącego
firmy – Członkiem a Stowarzyszenia uzyska informacje o naruszeniu
lub podejrzeniu naruszeń Polityki lub prawa konkurencji w związku ze
współpracą w ramach Stowarzyszenia, w tym w ramach uczestniczenia
w projektach organizowanych przez PGM, jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić Zarząd Stowarzyszenia lub osoby wskazane
do kontaktu w takich sytuacjach, w tym poprzez skorzystanie z
dostępnych kanałów informacyjnych.

W ZAKREISE PRAWA KONKURENCJI W PGM
CZ. II



USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW



PRZEPISÓW USTAWY O UOKiK

➢ NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW wiąże się z

implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1 z 11 grudnia 2018 r.

➢ Obecnie projekt zmian (Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

oraz niektórych innych ustaw z nia 14 stycznia 2021 r.) jest na etapie Komitety ds. Europejskich;

➢ Nowelizacja, wprowadza m.in.:

▪ nowe definicje legalne, np. kartelu (obecnie projekt nie przewiduje legalnej definicji tajnego

kartelu), czy programu łagodzenia kar;

▪ Rozszerzenie zakresu podmiotowego podmiotów odpowiedzialnych za naruszenia prawa

konkurencji wskutek zawarcia porozumień niedozwolonych (podobnie w przypadku nadużycia

pozycji dominującej – art. 9 ust. 1 u.o.k.i.k) na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców

wywierających decydujący wpływ na tego przedsiębiorcę (szczególnie istotne dla grup

kapitałowych).

▪ zmiany w ustalaniu kar pieniężnych dla związków przedsiębiorców



ZA UWAGĘ

TOMASZ BEK
radca prawny

PARTNER W AXELO PRAWO I PODATKI DLA BIZNESU

E: t.bek@axelo.pl / M: +48 663 915 296


