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WSKAZÓWKI DO STUDIÓW – ZADANIA

Przeczytaj uważnie art. 7 i 8 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (dalej jako UOKiK) i przestudiuj je kierując się następującymi
wskazówkami:

1.

Zadania ogólne

1.1. Określ relację między zakazem porozumień ograniczających konkurencję (art. 6
UOKiK) a regulacją przewidzianą w art. 7 i 8 UOKiK.
1.2. Wykorzystując dostępne bazy danych aktów prawnych odnajdź wszystkie
obowiązujące akty wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 3 UOKiK.

2.

Zadania dotyczące art. 7 UOKiK

2.1. Na tle struktury art. 7 UOKiK rozróżnij tzw. porozumienia wertykalne (pionowe)
od horyzontalnych (poziomych).
2.2. Wskaż ustawową przesłankę wykorzystaną w art. 7 UOKiK, która Twoim
zdaniem najlepiej pasuje do określenia „porozumienia bagatelne” względnie
„porozumienia de minimis” używanego wobec tego przepisu.
2.3. Ustal znaczenie pojęcia „konkurent” w rozumieniu UOKiK.
2.4. Wymień wszystkie porozumienia objęte zakazem z art. 6 UOKiK, które nie
podlegają wyłączeniu spod tego zakazu na gruncie art. 7 UOKiK.

3.

Zadania dotyczące art. 8 UOKiK

3.1. Rozróżnij tzw. przesłanki pozytywne i negatywne wskazane w art. 8 ust. 1
UOKiK.
3.2. Zastanów się dlaczego wyłączenie spod zakazu z art. 6 UOKiK przewidziane w
art. 8 ust. 3 UOKiK przyjęło się nazywać „wyłączeniem grupowym”.
3.3. Wskaż obligatoryjne i fakultatywne elementy (struktury) rozporządzenia
wydawanego na podstawie art. 8 ust. 3 UOKiK.
3.4. Wybierz dowolne z obowiązujących rozporządzeń wydanych na podstawie art.
8 ust. 3 UOKiK oraz wskaż w jego treści przepisy odpowiadające
poszczególnym elementom struktury takiego rozporządzenia, o których mowa w
zadania 3.3. powyżej.
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PYTANIA KONTROLNE

1. Czy wyłączenie spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
przewidziane w art. 7 UOKiK dotyczy wszystkich porozumień objętych art. 6
UOKiK?
2. Czy w przypadku porozumień horyzontalnych (poziomych) dla zastosowania
wyłączenia de minimis z art. 7 UOKiK rozstrzygająca jest suma udziałów
rynkowych przedsiębiorców biorących udział w porozumieniu czy uwzględnia się
jedynie udziały rynkowe poszczególnych przedsiębiorców?
3. Czy możliwe jest zastosowanie wyłączenia z art. 7 UOKiK do porozumienia
między przedsiębiorcami, które polega na ustalaniu cen sprzedaży towarów, jeżeli
łączny udział rynkowy uczestników tego porozumienia nie przekracza 5%?
4. Czy dla zastosowania wyłączenia spod zakazu porozumień ograniczających
konkurencję przewidzianego w art. 8 ust. 1 UOKiK konieczne jest wystąpienie
wszystkich czy tylko niektórych przesłanek wskazanych w tym przepisie?
5. Na kim spoczywa ciężar dowodu, iż w danym przypadku zachodzą przesłanki
wskazane w art. 8 ust. 1 UOKiK?
6. Czy porozumienia wyłączone spod zakazu z art. 6 na podstawie rozporządzenia
Rady Ministrów muszą spełniać przesłanki wymienione w art. 8 ust. 1 UOKiK?
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KAZUS PRZYKŁADOWY

W dniu 17.12.2010 r., na stadionie w S. odbyło się zebranie otwarte taksówkarzy, w
którym uczestniczyli kierowcy firm zajmujących się przewozem osób na terenie tego
miasta. W trakcie spotkania przedstawiciele firm (kierowcy) opowiedzieli się za
ujednoliceniem stawek za przejazdy i przyjęli następujące uzgodnienia: w grupach
radiowych (radio-taxi) jeździmy bez rabatów; minimalna obowiązująca stawka za
przejazd wynosi: 4 zł 50 gr. - start i przejazd pierwszego kilometra, 1 zł 60 gr za 1 km
na I taryfie, 2 zł 40 gr za 1 km na II taryfie.

Ustalono ponadto, że stawki te obowiązują od dnia 19.12.2010 r. W sporządzonej
notatce ze spotkania, zatytułowanej „Postanowienie S. Taksówkarzy” umieszczono
także zapis o treści: „Oświadczenie taksówkarzy zostało przedstawione Prezesom,
Właścicielom firm i zaakceptowane”. Do notatki sporządzono listę firm, które
zobowiązały się do stosowania stawek ustanowionych przez taksówkarzy.

W toku postępowania ustalono także, że do wszystkich wymienionych wyżej
korporacji radio-taxi należało łącznie 676 taksówkarzy, co w relacji z ilością ogółem
2.627 taksówkarzy uprawnionych do wykonywania transportu drogowego taksówką
na terenie gminy S. stanowiło 25,7%.

Zadania:
1. Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym doszło do zawarcia porozumienia
między przedsiębiorcami? Skorzystaj z brzmienia definicji legalnej terminu
„porozumienie” z art. 4 pkt 5 UOKiK.
2. Czy porozumienie to podlega zakazowi z art. 6 UOKiK? Uwzględnij katalog
zakazanych porozumień oraz poszczególne przesłanki zakazu.
3. Czy w okolicznościach wyżej wskazanych możliwe jest zastosowanie wyłączeń spod zakazu z art. 6 UOKiK? Rozważ w szczególności przesłanki
przewidziane dla tzw. porozumień bagatelnych.
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