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WSKAZÓWKI DO STUDIÓW – ZADANIA

Zapoznaj się z przepisami Rozdziału 1 Działu V (art. 29-35) ustawy z 16.2.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej jako „UOKiK”), a także
przestudiuj uważnie materiały udostępnione na stronie WWW wykładu kierując
się następującymi wskazówkami:

1.

Zadania dotyczące Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(dalej jako „Prezes Urzędu”)

1.1. Na tle relacji między Prezesem Urzędu a Prezesem Rady Ministrów określ
miejsce i rodzaj organu, jakim jest Prezes Urzędu w strukturze działalności
administracji rządowej.
1.2. Przestudiuj procedurę powoływania Prezesa Urzędu. Zastanów się, dlaczego
procedura ta ma tak złożoną konstrukcję.
1.3. Odróżnij Prezesa Urzędu (organ a osoba pełniąca funkcję jego „piastuna”) od
samego Urzędu (aparat pomocniczy organu). Zastanów się czy Urząd może
funkcjonować bez Prezesa Urzędu.
1.4. Przestudiuj wskazane w UOKiK kompetencje (zadania) Prezesa Urzędu. Wskaż
te z nich, które dotyczą współpracy z Radą Ministrów oraz takie, które dotyczą
praktyk przedsiębiorców na rynku.
1.5. Na podstawie statutu Urzędu zapoznaj się z wewnętrzną organizacją Centrali
Urzędu. Wskaż komórki organizacyjne Centrali, które Twoim zdaniem zajmują
się bezpośrednio przypadkami naruszeń zakazu praktyk ograniczających
konkurencję względnie kontrolą koncentracji.
1.6. Ustal czy Prezes Urzędy nadal wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu. Zastanów
się, czemu służy ten publikator. Wskaż w ustawie przepis, który określa zakres
informacji ogłaszanych w tym Dzienniku. Ustal również, jakie informacje
publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.
1.7. Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu znajdź bazę decyzji Prezesa UOKiK i
przeanalizuj możliwości wyszukiwania tych decyzji w bazie na podstawie
dostępnych kryteriów wyszukiwania.

2.

Zadania dotyczące tzw. sektorowych organów regulacyjnych

2.1. Skorzystaj z informacji dostępnych na oficjalnych stronach jednego z tzw.
sektorowych organów regulacyjnych. Zastanów się, dlaczego określa się je
mianem organów „sektorowych”.
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2.2. Na podstawie materiałów udostępnionych na stronie WWW wykładu, porównaj
zakres ustawowych kompetencji Prezesa Urzędu z kompetencjami jednego z
wybranych sektorowych organów regulacyjnych.

PYTANIA KONTROLNE

1. Kto powołuje i odwołuje Prezesa Urzędu a kto odwołuje i powołuje wiceprezesów
Urzędu?
2. Przy czyjej pomocy Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania?
3. Czy katalog kompetencji Prezesa Urzędu wskazanych w art. 31 UOKiK jest
zamknięty?
4. Wymień podstawowe elementy struktury organizacyjnej Urzędu?
5. Wymień kilka delegatur Urzędu, wskaż zakres ich miejscowej właściwości oraz
ich przykładowe zadania?
6. Korzystając z bazy decyzji Prezesa Urzędu spróbuj znaleźć wszystkie decyzje
Prezesa Urzędu wydane w sprawach nadużywania pozycji dominującej w dniach
1-30 listopada 2014 r.
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KAZUS PRZYKŁADOWY

W dniu marcu 2009 r. delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
we Wrocławiu wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie podejrzenia
porozumienia cenowego między przedsiębiorcami działającymi na lokalnym rynku
produkcji mleka. W czerwcu tego roku Prezes Urzędu przekazał to postępowanie do
dalszego prowadzenia delegaturze we Wrocławiu. Tutaj postępowanie wyjaśniające
zostało zakończone a następnie wobec dwóch przedsiębiorców posiadających
zakłady produkcyjne zlokalizowane pod Wrocławiem wszczęto postępowanie
antymonopolowe w sprawie praktyk ograniczających konkurencję na rynku produkcji
mleka i wyrobów mleczarskich.
W grudniu 2009 r. dyrektor wrocławskiej delegatury Urzędu, działając wyraźnie
w imieniu delegatury, wydał wobec ww. przedsiębiorców decyzję stwierdzającą
naruszenie ustawy i nakazującą zaniechanie stosowania zakazanych praktyk.
Jednocześnie ukarał przedsiębiorców karą pieniężną na podstawie art. 106 ust. 1 pkt
1 ustawy.
Na początku 2010 r. treść ww. decyzji została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.

Zadania:
1. Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym krakowska względnie wrocławska
delegatura Urzędu mogły prowadzić postępowanie wyjaśniające? Wskaż
podstawę prawną dla odpowiedzi na to pytanie.
2. Czy Prezes Urzędu miał kompetencję do przekazania prowadzenia
postępowania wyjaśniającego między delegaturami? Wskaż podstawę
prawną.
3. Na podstawie przepisów ustawy oceń poprawność decyzji wydanej przez
dyrektora wrocławskiej delegatury Urzędu.
4. Wskaż

podstawę

prawną

dla

publikacji

decyzji

administracyjnych

wydawanych przez Prezesa Urzędu na stronie internetowej Urzędu.
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