Zmiana na stanowisku Prezesa UOKiK - zmiana w polityce
nak³adania kar pieniê¿nych na przedsiêbiorców?

Z pocz¹tkiem czerwca tego roku byliœmy
œwiadkami kolejnej zmiany na stanowisku
Prezesa UOKiK. Poprzedniego Prezesa Urzêdu,
Marka Niechcia³a, zast¹pi³a Ma³gorzata
Krasnodêbska-Tomkiel. Nowa szefowa Urzêdu
poszczyciæ siê mo¿e szerokim doœwiadczeniem
z zakresu ochrony konkurencji jako wieloletni
pracownik UOKiK oraz pracownik naukowy
Uniwersytetu Warszawskiego, Szko³y G³ównej
Handlowej i Krajowej Szko³y Administracji
Publicznej. Jest te¿ autork¹ licznych publikacji
z tej tematyki.
Co oznacza zmiana na stanowisku
Prezesa UOKiK dla przedsiêbiorców?
Nowa szefowa UOKIK zapowiada zwiêkszenie
skutecznoœci wykrywania naruszeñ prawa
antymonopolowego.
Wy¿sze kary, wiêcej kontroli
D¹¿enie Urzêdu do zwiêkszenia skutecznoœci
wykrywania naruszeñ prawa antymonopolowego
mo¿e przejawiaæ siê m.in.:
• czêstszymi kontrolami przedsiêbiorców
(w tym kontrolami z zaskoczenia, tzw. dawn
raids, przeprowadzanymi w siedzibach
przedsiêbiorców). Wskazuje na to zapowiedŸ
nowej pani Prezes, ¿e UOKiK zamierza zakupiæ
nowe oprogramowanie, które u³atwia
przeszukiwanie zasobów elektronicznych.
Dziêki niemu mo¿liwe ma byæ przeprowadzenie
kontroli u wiêkszej liczby przedsiêbiorców.
• wy¿szymi karami za naruszenia przepisów
o ochronie konkurencji. Do tej pory na
przedsiêbiorców nadu¿ywaj¹cych pozycji
dominuj¹cej lub bior¹cych udzia³
w porozumieniach niedozwolonych nak³adane
by³y kary siêgaj¹ce zwykle od 2% do 5%
rocznego przychodu. Kary te nie zbli¿a³y siê
nawet do górnego pu³apu dozwolonego przez
ustawê, który wynosi 10% rocznego
przychodu. Dotychczasowe rekordowe kary
zosta³y na³o¿one na: Telekomunikacjê Polsk¹ S.A.
(75 mln z³), PZU (50 mln z³), PGNiG (41 mln z³)
i PKP Cargo S.A. (40 mln z³).
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Program ³agodzenia kar
Gro¿¹c przedsiêbiorcom naruszaj¹cym
przepisy o ochronie konkurencji zwiêkszonymi
karami, nowa pani Prezes Urzêdu zapowiada,
¿e jednoczeœnie wiêkszy nacisk bêdzie po³o¿ony
na program ³agodzenia kar. Ci, którzy zdecyduj¹
siê ujawniæ Urzêdowi informacje o nielegalnej
zmowie, w której uczestnicz¹, mog¹ liczyæ na
z³agodzenie, a nawet zwolnienie z kary.
Prognoza na przysz³oœæ
Wydaje siê, ¿e po zmianie na stanowisku
Prezesa UOKiK przedsiêbiorcy bêd¹ mogli
liczyæ na wiêksz¹ pewnoœæ prawn¹ dziêki
bardziej konsekwentnemu i jednolitemu
stosowaniu przepisów przy jednoczesnej
nasilonej kontroli dzia³añ przedsiêbiorców
ze strony Urzêdu. W tej sytuacji wskazane
jest, by dzia³ania rynkowe przez nich
podejmowane, by³y z wiêksz¹ dok³adnoœci¹
analizowane pod k¹tem potencjalnych
naruszeñ prawa konkurencji.
Pozwoli to ograniczyæ ryzyko na³o¿enia
na przedsiêbiorcê dotkliwej kary finansowej.
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