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Podstawowe kompetencje Prezesa Podstawowe kompetencje Prezesa 
UOKiKUOKiK w obszarze energetykiw obszarze energetyki

DziaDziałłania podejmowane na podstawieania podejmowane na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumento ochronie konkurencji i konsumentóóww (Dz. U. Nr 50, poz. 331, (Dz. U. Nr 50, poz. 331, 
z z ppóóźźnn. zm. . zm. –– zwanej dalej OKKU):zwanej dalej OKKU):

1.  Prowadzenie post1.  Prowadzenie postęępowapowańń antymonopolowych i wydawanie decyzji antymonopolowych i wydawanie decyzji 
w zakresie praktyk ograniczajw zakresie praktyk ograniczająących konkurencjcych konkurencjęę, polegaj, polegająących na cych na 
zawieraniu zawieraniu porozumieporozumieńń ograniczajograniczająących konkurencjcych konkurencjęę. . 

2.  Prowadzenie post2.  Prowadzenie postęępowapowańń antymonopolowych i wydawanie decyzji antymonopolowych i wydawanie decyzji 
w zakresie praktyk ograniczajw zakresie praktyk ograniczająących konkurencjcych konkurencjęę, polegaj, polegająących na cych na 
nadunadużżywaniu pozycji dominujywaniu pozycji dominująącejcej. . 

3.   Prowadzenie post3.   Prowadzenie postęępowapowańń i wydawanie decyzji w zakresie i wydawanie decyzji w zakresie praktyk praktyk 
naruszajnaruszająących zbiorowe interesy konsumentcych zbiorowe interesy konsumentóóww..

4.   Prowadzenie post4.   Prowadzenie postęępowapowańń w zakresie stosowania we wzorach umw zakresie stosowania we wzorach umóów w 
przedsiprzedsięębiorcbiorcóów niedozwolonych postanowiew niedozwolonych postanowieńń umownych umownych 
oraz wystoraz wystęępowanie z pozwami o uznanie takich postanowiepowanie z pozwami o uznanie takich postanowieńń
za niedozwolone.za niedozwolone.
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Ograniczenia kompetencjiOgraniczenia kompetencji Prezesa Prezesa UOKiKUOKiK
–– interes publicznyinteres publiczny

DziaDziałłanie wyanie wyłąłącznie w interesie publicznocznie w interesie publiczno--prawnym:prawnym:

-- art. 1 ust. 1 OKKU art. 1 ust. 1 OKKU -- celem ustawy jest podejmowana w interesie celem ustawy jest podejmowana w interesie 
publicznym ochrona: konkurencji, interespublicznym ochrona: konkurencji, interesóów przedsiw przedsięębiorcbiorcóów w 
i konsumenti konsumentóów,w,

-- naruszenie przez przedsinaruszenie przez przedsięębiorcbiorcęę interesu publicznoprawnego ma miejsce interesu publicznoprawnego ma miejsce 
wwóówczas, gdy skutkami jego dziawczas, gdy skutkami jego działłaańń sprzecznych z ww. ustawsprzecznych z ww. ustawąą
dotknidotknięęty jest szerszy krty jest szerszy krąąg uczestnikg uczestnikóów rynku, bw rynku, bąąddźź gdy wywogdy wywołłujująą one one 
inne niekorzystne zjawiska na rynku, wymagajinne niekorzystne zjawiska na rynku, wymagająące ingerencji ze strony ce ingerencji ze strony 
organu antymonopolowego,organu antymonopolowego,

-- wyrok Swyrok Sąąd Najwyd Najwyżższy z dnia 29 maja 2001 r. (sygn.: I CKN 1217/98): szy z dnia 29 maja 2001 r. (sygn.: I CKN 1217/98): 
„„ustawa antymonopolowa ma charakter publicznoprawny, zatem jej ustawa antymonopolowa ma charakter publicznoprawny, zatem jej 
celem jest scelem jest słłuużżenie interesom publicznym. Ingeruje, gdy w wyniku enie interesom publicznym. Ingeruje, gdy w wyniku 
pewnych ogpewnych ogóólnych zjawisk zagrolnych zjawisk zagrożżona jest sama instytucja konkurencji.  ona jest sama instytucja konkurencji.  
Nie odnosi siNie odnosi sięę do ochrony roszczedo ochrony roszczeńń indywidualnych (...)indywidualnych (...)””..
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Ograniczenia kompetencjiOgraniczenia kompetencji Prezesa Prezesa UOKiKUOKiK
nad dzianad działłalnoalnośściciąą przedsiprzedsięębiorcbiorcóów w –– c.d.c.d.

Nie podejmuje interwencji, gdy:Nie podejmuje interwencji, gdy:

-- naruszenie konkurencji, polega na naruszeniu interesu naruszenie konkurencji, polega na naruszeniu interesu 
innych przedsiinnych przedsięębiorcbiorcóów lub interesu ich klientw lub interesu ich klientóów, w, 
w tym konsumentw tym konsumentóów w –– ZNKU, PNPRU,ZNKU, PNPRU,

-- zachodzi wzachodzi włłaaśściwociwośćść innych organinnych organóów, z reguw, z regułły y 
organorganóów regulacyjnych: Prezesa URE, Prezesa UKE, w regulacyjnych: Prezesa URE, Prezesa UKE, 
Prezesa UTK (art. 3 OKKU),Prezesa UTK (art. 3 OKKU),

-- problematyka rynku wproblematyka rynku włłaaśściwego i braku rynku ciwego i braku rynku 
w rozumieniu OKKUw rozumieniu OKKU (art. 4 (art. 4 pktpkt 9 i 10, art. 6, art. 9 9 i 10, art. 6, art. 9 
OKKU). OKKU). 
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Porozumienia ograniczajPorozumienia ograniczająące konkurencjce konkurencjęę
–– pojpojęęciecie

NajogNajogóólniej rzecz biorlniej rzecz biorąąc porozumieniem ograniczajc porozumieniem ograniczająącym konkurencjcym konkurencjęę
ssąą wszelkie formy grupowych dziawszelkie formy grupowych działłaańń przedsiprzedsięębiorcbiorcóów, w, 
ktktóóre sre sąą w stanie sztucznie zmieniw stanie sztucznie zmienićć stosunki rynkowe, prowadzstosunki rynkowe, prowadząąc c 
do znieksztado zniekształłcenia konkurencji i powstania monopolu. Czcenia konkurencji i powstania monopolu. Częęsto porsto poróównuje wnuje 
sisięę zachowania takiej grupy przedsizachowania takiej grupy przedsięębiorcbiorcóów, bw, bęęddąących w zmowie cych w zmowie 
do dziado działłania monopolisty (dominanta) rynkowego.ania monopolisty (dominanta) rynkowego.

Porozumienia ograniczajPorozumienia ograniczająące konkurencjce konkurencjęę mogmogąą przybieraprzybieraćć rróóżżne formy. ne formy. 
SSąą nimi:nimi:

1)  umowy pomi1)  umowy pomięędzy przedsidzy przedsięębiorcami lub zwibiorcami lub zwiąązkami przedsizkami przedsięębiorcbiorcóów, w, 
2)  niekt2)  niektóóre postanowienia umre postanowienia umóów, zawieranych pomiw, zawieranych pomięędzy przedsidzy przedsięębiorcami biorcami 

lub zwilub zwiąązkami przedsizkami przedsięębiorcbiorcóów, w, 
3)  wszelkie formy uzgodnie3)  wszelkie formy uzgodnieńń pomipomięędzy przedsidzy przedsięębiorcami lub ich zwibiorcami lub ich zwiąązkami, zkami, 

w tym rw tym róówniewnieżż gentelmengentelmen’’ss agreementsagreements oraz czynnooraz czynnośści faktyczne ci faktyczne 
wskazujwskazująące na nieformalnce na nieformalnąą wspwspóółłpracpracęę,  ,  

4)  uchwa4)  uchwałły lub inne akty zwiy lub inne akty zwiąązkzkóów przedsiw przedsięębiorcbiorcóów lub ich organw lub ich organóów w 
statutowych.statutowych.
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Porozumienia ograniczajPorozumienia ograniczająące konkurencjce konkurencjęę
-- przykprzykłładyady

Otwarty katalog porozumieOtwarty katalog porozumieńń ograniczajograniczająących konkurencjcych konkurencjęę zawarto w art. 6 OKKU.zawarto w art. 6 OKKU.
Przepis ten wprowadza rPrzepis ten wprowadza róówniewnieżż, jedn, jednąą z podstawowych zasad prawa antymonopolowego, zgodnie z podstawowych zasad prawa antymonopolowego, zgodnie 

z ktz któórrąą zakazane szakazane sąą porozumienia, ktporozumienia, któórych celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, rych celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, 
ograniczenie lub naruszenie w inny sposograniczenie lub naruszenie w inny sposóób konkurencji b konkurencji na rynku wna rynku włłaaśściwymciwym.  Zasada ta .  Zasada ta 
dotyczy zardotyczy zaróówno porozumiewno porozumieńń wertykalnych wertykalnych –– pionowych, jak i horyzontalnych pionowych, jak i horyzontalnych ––
poziomych (por. tepoziomych (por. teżż: art. 6 : art. 6 –– art. 8 OKKU). art. 8 OKKU). 

Art. 6 ust. 1 OKKU:Art. 6 ust. 1 OKKU:
pktpkt 1: zmowy cenowe i porozumienia ustalaj1: zmowy cenowe i porozumienia ustalająące inne warunki handlowe,ce inne warunki handlowe,
pktpkt 2:  porozumienia kontyngentowe oraz rozwojowe, czyli ograniczan2:  porozumienia kontyngentowe oraz rozwojowe, czyli ograniczanie lub kontrola produkcji, ie lub kontrola produkcji, 

zbytu, postzbytu, postęępu technicznego i inwestycjipu technicznego i inwestycji
pktpkt 3: zmowy produktowe, czyli podzia3: zmowy produktowe, czyli podziałł rynkrynkóów zbytu lub zakupu,w zbytu lub zakupu,
pktpkt 4: porozumienia dyskryminacyjne, czyli stosowanie uci4: porozumienia dyskryminacyjne, czyli stosowanie uciążążliwych lub niejednolitych warunkliwych lub niejednolitych warunkóów w 

umumóów, utrudniajw, utrudniająących konkurowanie,  cych konkurowanie,  
pktpkt 5: zakaz transakcji wi5: zakaz transakcji wiąązanych, czyli uzalezanych, czyli uzależżnienie nienie śświadczenia  od innego wiadczenia  od innego śświadczenia wiadczenia 

niezwiniezwiąązanego z umowzanego z umowąą,,
pktpkt 6: porozumienia polegaj6: porozumienia polegająące na ograniczaniu dostce na ograniczaniu dostęępu do rynku lub eliminowaniu pu do rynku lub eliminowaniu 

z rynku przedsiz rynku przedsięębiorcbiorcóów nieobjw nieobjęętych porozumieniem, tych porozumieniem, 
pktpkt 7: zmowy przetargowa, czyli uzgadnianie warunk7: zmowy przetargowa, czyli uzgadnianie warunkóów skw skłładanych ofert. adanych ofert. 
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PrzykPrzykłładowe decyzje w sprawach adowe decyzje w sprawach 
porozumieporozumieńń ograniczajograniczająących konkurencjcych konkurencjęę
Energia cieplna.Energia cieplna.

Rynek wRynek włłaaśściwy: zaopatrzenia w ciepciwy: zaopatrzenia w ciepłło na obszarze miasta Torunia.  o na obszarze miasta Torunia.  
Przedmiot: podejrzenie porozumienia polegajPrzedmiot: podejrzenie porozumienia polegająącego na ograniczaniu dostcego na ograniczaniu dostęępu pu 

do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsido rynku lub eliminowaniu z rynku przedsięębiorcbiorcóów nieobjw nieobjęętych tych 
porozumieniem (art. 6 ust. 1 porozumieniem (art. 6 ust. 1 pktpkt 6 OKKU)6 OKKU) –– zarzut zamiaru eliminacji zarzut zamiaru eliminacji 
konkurenta z ww. rynku (nie stwierdzono praktyki).konkurenta z ww. rynku (nie stwierdzono praktyki).

Rynek wRynek włłaaśściwy: lokalny rynek hurtowego zakupu/sprzedaciwy: lokalny rynek hurtowego zakupu/sprzedażży energii cieplnej.y energii cieplnej.
Przedmiot: podejrzenie porozumienia polegajPrzedmiot: podejrzenie porozumienia polegająącego na podziale rynkcego na podziale rynkóów zbytu w zbytu 

lub zakupu  (art. 6 ust. 1 lub zakupu  (art. 6 ust. 1 pktpkt 3 OKKU)3 OKKU) –– zarzutzarzut podziapodziałł ww. rynku ww. rynku 
hurtowego (nie stwierdzono praktyki).hurtowego (nie stwierdzono praktyki).
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NaduNadużżywanie pozycji dominujywanie pozycji dominująącej cej 
na rynku na rynku –– art. 9 art. 9 OKKUOKKU

Pozycja dominujPozycja dominująącaca -- pozycja przedsipozycja przedsięębiorcy, umobiorcy, umożżliwiajliwiająąca mu zapobieganie skutecznej ca mu zapobieganie skutecznej 
konkurencji konkurencji na rynku wna rynku włłaaśściwymciwym, mo, możżliwoliwośćść dziadziałłania w znacznym zakresie niezaleania w znacznym zakresie niezależżnie nie 
od innych podmiotod innych podmiotóów rynkowych (konkurentw rynkowych (konkurentóów, kontrahentw, kontrahentóów i konsumentw i konsumentóów); w); 
domniemanie tej domniemanie tej pozycjipozycji, je, jeżżeli udziaeli udziałł przedsiprzedsięębiorcy biorcy w rynku przekracza 40%.w rynku przekracza 40%.

Zakaz naduZakaz nadużżywania pozycji dominujywania pozycji dominująącej przez jednego lub kilku przedsicej przez jednego lub kilku przedsięębiorcbiorcóów (klauzula w (klauzula 
generalna). Mogeneralna). Możże polegae polegaćć w szczegw szczegóólnolnośści na: ci na: 

1)1) bezpobezpośśrednim lub porednim lub pośśrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie rednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie 
wygwygóórowanych albo rarowanych albo rażążąco niskich, odlegco niskich, odległłych terminych terminóów pw płłatnoatnośści lub innych warunkci lub innych warunkóów w 
zakupu albo sprzedazakupu albo sprzedażży towary towaróów;w;

2)2) ograniczeniu produkcji, zbytu lub postograniczeniu produkcji, zbytu lub postęępu technicznego ze szkodpu technicznego ze szkodąą dla kontrahentdla kontrahentóów w 
lub konsumentlub konsumentóów;w;

3)3) stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi ucistosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążążliwych lub niejednolitych liwych lub niejednolitych 
warunkwarunkóów umw umóów, stwarzajw, stwarzająących tym osobom zrcych tym osobom zróóżżnicowane warunki konkurencji;nicowane warunki konkurencji;

4)4) uzaleuzależżnianiu zawarcia umowy od przyjnianiu zawarcia umowy od przyjęęcia lub specia lub spełłnienia przez drugnienia przez drugąą stronstronęę
innego innego śświadczenia, niemajwiadczenia, niemająącego rzeczowego ani zwyczajowego zwicego rzeczowego ani zwyczajowego zwiąązku z przedmiotem zku z przedmiotem 
umowy;umowy;

5)5) przeciwdziaprzeciwdziałłaniu uksztaaniu ukształłtowaniu sitowaniu sięę warunkwarunkóów niezbw niezbęędnych do powstania bdnych do powstania bąąddźź rozwoju rozwoju 
konkurencji;konkurencji;

6)6) narzucaniu przez przedsinarzucaniu przez przedsięębiorcbiorcęę uciuciążążliwych warunkliwych warunkóów umw umóów, przynoszw, przynosząących mu cych mu 
nieuzasadnione korzynieuzasadnione korzyśści;ci;

7)7) podziale rynku wedpodziale rynku wedłług kryteriug kryterióów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.w terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych.
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PrzykPrzykłładowe decyzje w sprawach adowe decyzje w sprawach 
nadunadużżywania pozycji dominujywania pozycji dominująącejcej

Rynek właściwy: lokalne rynki dystrybucji energii elektrycznej.
Przedmiot - zarzuty: 
- narzucanie odbiorcom energii obowiązku zlecania wykonania prac na 

instalacji elektrycznej odbiorcy wskazanym przez przedsiębiorstwo 
wykonawcom - art. 9 ust. 2 pkt 5 OKKU (zaniechanie stosowania);

- uzależnianie wznowienia dostarczania energii elektrycznej do odbiorców 
od zapłaty przez nich opłat z tytułu nielegalnego poboru energii - art. 9 ust. 
2 pkt 4 OKKU (zaniechanie stosowania);

- narzucanie odbiorcom uciążliwych i przynoszących przedsiębiorstwu 
nieuzasadnione korzyści warunków umów o przyłączenie do sieci (art. 9 
ust. 2 pkt 6 OKKU), polegających na obciążaniu ich: a) kosztami zakupu i 
montażu szafki pomiarowej; b) opłatą dodatkową; c) nieodpłatną zgodą na 
budowę, rozbudowę sieci i przyłączy oraz obowiązkiem nieodpłatnego 
udostępnienia terenu - (nakaz zaniechania, zaniechanie stosowania, 
zobowiązanie do zaniechania).
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PrzykPrzykłładowe decyzje w sprawach adowe decyzje w sprawach 
nadunadużżywania pozycji dominujywania pozycji dominująącejcej

Rynek właściwy: lokalne rynki usług oświetlenia ulic, placów i dróg 
publicznych na terenie poszczególnych gmin.

Przedmiot - zarzuty: narzucanie uciążliwych warunków umów o świadczenie 
usługi oświetlenia dróg i ulic, przynoszących przedsiębiorstwu  
nieuzasadnione korzyści, polegających na nakładaniu obowiązku 
ponoszenia różnych kosztów - art. 9 ust. 2 pkt 6 OKKU (nakaz 
zaniechania).

Rynek właściwy: lokalny rynek przyłączania podmiotów do sieci 
elektroenergetycznej. 

Przedmiot - zarzuty: uzależnianie zawarcia umowy o przyłączenie od 
zobowiązania do nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej 
rozbudowy sieci - art. 9 ust. 2 pkt 4 i 6 OKKU (nakaz zaniechania). 

Rynek właściwy: lokalny rynek obrotu energią elektryczną.
Przedmiot - zarzuty: bezprawne obciążenie odbiorców grup taryfowych „G”

dwukrotną opłatą abonamentową za miesiąc styczeń 2008 r. - art. 9 ust. 1 
OKKU (nakaz zaniechania).
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PrzykPrzykłładowe decyzje w sprawach adowe decyzje w sprawach 
nadunadużżywania pozycji dominujywania pozycji dominująącejcej

Transfer nadużycia pozycji dominującej, czyli przenoszenie siły rynkowej 
monopolisty ze zdominowanego przez niego rynku właściwego na rynki 
konkurencyjne, lecz zależne od właściwego. Rynek właściwy - lokalne 
rynki dystrybucji energii elektrycznej: 

- rynek zależny - krajowy rynek obrotu energią elektryczną na rzecz 
podmiotów uprawnionych do korzystania z prawa wyboru sprzedawcy na 
zasadach TPA.  Przedmiot – zarzuty: naruszenie art. 9 ust. 2 pkt 1 i 5 
OKKU, poprzez utrudnianie wzajemnych rozliczeń w zakresie 
zakontraktowanej i dostarczonej energii elektrycznej oraz należności za tę
energię pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego a spółkami obrotu 
energią (zaniechanie stosowania); 

- rynek zależny - krajowy rynek wytwarzania energii elektrycznej.  Przedmiot 
– zarzuty: naruszenie art. 9 ust. 2 pkt 5 OKKU, poprzez znaczne 
wydłużanie terminów wydania warunków przyłączenia farm wiatrowych 
do systemu elektroenergetycznego dystrybutora (nakaz zaniechania).
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Praktyki naruszajPraktyki naruszająące zbiorowe ce zbiorowe 
interesy konsumentinteresy konsumentóóww

Definicja.  Rodzaje praktyk Definicja.  Rodzaje praktyk –– art. 24 OKKU:art. 24 OKKU:
-- stosowanie niedozwolonych postanowiestosowanie niedozwolonych postanowieńń wzorcwzorcóów umw umóów wpisanych w wpisanych 

do rejestru takich postanowiedo rejestru takich postanowieńń, o kt, o któórym mowa w art. 479rym mowa w art. 4794545

Kodeksu postKodeksu postęępowania cywilnego, powania cywilnego, 
-- naruszenie obowinaruszenie obowiąązku udzielania rzetelnej, prawdziwej i pezku udzielania rzetelnej, prawdziwej i pełłnej nej 

informacja, informacja, 
-- nieuczciwe praktyki rynkowe, nieuczciwe praktyki rynkowe, 
-- czyny nieuczciwej konkurencji.czyny nieuczciwej konkurencji.

PrzesPrzesłłanki praktyk naruszajanki praktyk naruszająących zbiorowe interesy konsumentcych zbiorowe interesy konsumentóów: w: 
a) bezprawnoa) bezprawnośćść, , 
b) b) naruszenie interesnaruszenie interesóów konsumentw konsumentóóww, , 
c) wyc) wyłąłączenie interesczenie interesóów indywidualnych (ograniczony krw indywidualnych (ograniczony krąąg konsumentg konsumentóów).w).
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PrzykPrzykłładowe decyzje w sprawach praktyk adowe decyzje w sprawach praktyk 
naruszajnaruszająących zbiorowe interesy konsumentcych zbiorowe interesy konsumentóóww

Przedmiot Przedmiot -- zarzuty:  praktyki naruszajzarzuty:  praktyki naruszająące ZIK, polegajce ZIK, polegająące na stosowaniu ce na stosowaniu 
przez przedsiprzez przedsięębiorstwo energetyczne we wzorcu umownym postanowiebiorstwo energetyczne we wzorcu umownym postanowieńń , , 
ktktóóre zostare zostałły wpisane do rejestru postanowiey wpisane do rejestru postanowieńń wzorcwzorcóów umw umóów, uznanych w, uznanych 
za niedozwolone, o ktza niedozwolone, o któórym mowa w art. 479rym mowa w art. 4794545 K.p.c. K.p.c. -- art. 24 ust. 2 art. 24 ust. 2 pktpkt 1 1 
OKKU.OKKU.

Przedmiot Przedmiot -- zarzuty:  praktyki naruszajzarzuty:  praktyki naruszająące ZIK, polegajce ZIK, polegająące na naruszaniu ce na naruszaniu 
obowiobowiąązkzkóów wynikajw wynikająących z ustawy Prawo energetyczne lub cych z ustawy Prawo energetyczne lub 
rozporzrozporząądzenia systemowego (rozporzdzenia systemowego (rozporząądzenia  przydzenia  przyłąłączeniowego, czeniowego, npnp. . 
poprzez obcipoprzez obciążążanie odbiorcanie odbiorcóów kosztami sprawdzenia prawidw kosztami sprawdzenia prawidłłowoowośści ci 
dziadziałłania ukania ukłładadóów pomiarowo w pomiarowo –– rozliczeniowych, pomimo rozliczeniowych, pomimo żże uke ukłładadóów tych w tych 
nie poddano badaniom laboratoryjnym nie poddano badaniom laboratoryjnym -- art. 24 ust. 2 OKKU. art. 24 ust. 2 OKKU. 
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Skutki prawne decyzji Skutki prawne decyzji 
Prezesa Prezesa UOKiKUOKiK

Skutki prawne o charakterze:Skutki prawne o charakterze:

-- administracyjnymadministracyjnym –– uznanie okreuznanie okreśślonego dzialonego działłania za praktykania za praktykęę, nakaz , nakaz 
zaniechania, dodatkowe obowizaniechania, dodatkowe obowiąązki zwizki zwiąązane z usunizane z usunięęciem trwajciem trwająących cych 
skutkskutkóów naruszenia (zw naruszenia (złłoożżenie i publikacja oenie i publikacja ośświadczenia przedsiwiadczenia przedsięębiorcy biorcy 
oraz decyzji oraz decyzji –– art. 26 OKKU), art. 26 OKKU), 

-- cywilnymcywilnym –– niewanieważżnonośćść czynnoczynnośści prawnych naruszajci prawnych naruszająących ustawcych ustawęę
antymonopolowantymonopolowąą, w ca, w całłoośści lub czci lub częśęści (art. 6 i art. 9 OKKU),ci (art. 6 i art. 9 OKKU),

-- karno administracyjnymkarno administracyjnym –– kary pienikary pieniężężne:ne:
za praktyki z art. 6, 9 i 24 OKKUza praktyki z art. 6, 9 i 24 OKKU –– do 10% przychodu za rok do 10% przychodu za rok 
poprzedzajpoprzedzająący wydanie decyzji,cy wydanie decyzji,
za niewykonanie decyzji za niewykonanie decyzji –– do 10.000 euro za kado 10.000 euro za każżdy dziedy dzieńń zwzwłłoki,oki,
za nieudzielanie informacji lub utrudnianie kontroli:za nieudzielanie informacji lub utrudnianie kontroli:

-- kara nakkara nakłładana na przedsiadana na przedsięębiorcbiorcęę –– do 50.000.000 euro,do 50.000.000 euro,
-- kara nakkara nakłładana na kierownika przedsiadana na kierownika przedsięębiorcy biorcy –– do 50 do 50 -- krotnokrotnośści ci 

przeciprzecięętnego wynagrodzenia.tnego wynagrodzenia.
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KrKróótka charakterystyka posttka charakterystyka postęępowania powania 
przed Prezesem przed Prezesem UOKiKUOKiK

Zawiadomienie w sprawie praktyk Zawiadomienie w sprawie praktyk –– wymogi formalne. wymogi formalne. 
Zawiadomienie moZawiadomienie możże zge zgłłosiosićć kakażżdy. dy. 

WszczWszczęęcie postcie postęępowapowańń przed Prezesem przed Prezesem UOKiKUOKiK. . 
Strony postStrony postęępowapowańń..
Wybrane ciekawsze instrumenty postWybrane ciekawsze instrumenty postęępowapowańń: zasady : zasady 

postpostęępowania dowodowego, wezwanie, kontrola, powania dowodowego, wezwanie, kontrola, 
przeszukanie, kary pieniprzeszukanie, kary pieniężężne.ne.

Rodzaje orzeczeRodzaje orzeczeńń wydawanych przez  Prezesa wydawanych przez  Prezesa UOKiKUOKiK. . 
ŚŚrodki zaskarrodki zaskarżżenia. enia. 
Wykonanie i niewykonanie decyzji Prezesa Wykonanie i niewykonanie decyzji Prezesa UOKiKUOKiK

i wyroki wyrokóów sw sąądowych.dowych.
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Niedozwolone postanowienia umowne Niedozwolone postanowienia umowne 
i skutki ich stosowaniai skutki ich stosowania

Klauzule Klauzule abuzywneabuzywne to postanowienia niedogodne to postanowienia niedogodne dla konsumentadla konsumenta, stawiaj, stawiająące ce 
go w go w niernieróównoprawnejwnoprawnej pozycji lub pozbawiajpozycji lub pozbawiająące go przyznanych ce go przyznanych 
ustawowo uprawnieustawowo uprawnieńń.  Za .  Za abuzywneabuzywne mogmogąą bybyćć uznane wyuznane wyłąłącznie takie cznie takie 
klauzule, ktklauzule, któóre powodujre powodująą znaczznacząąccąą niernieróównowagwnowagęę wynikajwynikająących z umowy cych z umowy 
praw i obowipraw i obowiąązkzkóów stron, ze szkodw stron, ze szkodąą dla konsumenta.dla konsumenta.

Wzorzec umowy Wzorzec umowy -- przygotowany przez przedsiprzygotowany przez przedsięębiorcbiorcęę formularz umowy, ktformularz umowy, któóry ry 
zawiera gotowe klauzule zawiera gotowe klauzule -- opracowane jednostronnie i wprowadzane do opracowane jednostronnie i wprowadzane do 
stosowania z gstosowania z góóry, bez jakiejkolwiek mory, bez jakiejkolwiek możżliwoliwośści ich negocjowania. ci ich negocjowania. Umowa: Umowa: 
standardowastandardowa, niewynegocjowana indywidualnie, uprzednio, wcze, niewynegocjowana indywidualnie, uprzednio, wcześśniej niej 
sformusformułłowana. owana. Rodzaje wzorcRodzaje wzorcóów umowy:w umowy: ogogóóle warunki umle warunki umóów, wzory umw, wzory umóów, w, 
regulaminy.regulaminy.

Klauzule Klauzule abuzywneabuzywne::
-- nie winie wiążąążą konsumenta,konsumenta,
-- konsument jest zwikonsument jest zwiąązany postanowieniami wzorca umowy w pozostazany postanowieniami wzorca umowy w pozostałłym zakresie, ym zakresie, 

w jakim nie zawiera on takich klauzul,w jakim nie zawiera on takich klauzul,
-- jejeżżeli zostaeli zostałły wpisane do rejestru niedozwolonych postanowiey wpisane do rejestru niedozwolonych postanowieńń, ich stosowanie jest , ich stosowanie jest 

praktykpraktykąą naruszajnaruszająąca zbiorowe interesy konsumentca zbiorowe interesy konsumentóóww oraz oraz wykroczeniem.wykroczeniem.
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PrzykPrzykłłady niedozwolonych ady niedozwolonych 
postanowiepostanowieńń umownych w energetyce.umownych w energetyce.

"W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Odbiorc"W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Odbiorcęę urzurząądzenia pomiarowo dzenia pomiarowo -- rozliczeniowego rozliczeniowego 
Dostawca pobiera od Odbiorcy opDostawca pobiera od Odbiorcy opłłatatęę w wysokow wysokośści czterokrotnej jego wartoci czterokrotnej jego wartośści w dniu ci w dniu 
stwierdzenia szkody".stwierdzenia szkody".

"Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas okre"Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas okreśślony od dnia 23.09.2004 r. do dnia 30.09.2028 rlony od dnia 23.09.2004 r. do dnia 30.09.2028 r””. . 
"Nie zg"Nie zgłłoszenie zastrzeoszenie zastrzeżżeeńń co do prawidco do prawidłłowoowośści wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty jej ci wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty jej 

dordoręęczenia jest jednoznaczne z jej akceptacjczenia jest jednoznaczne z jej akceptacjąą””. . 
"W przypadku pobierania przez Odbiorc"W przypadku pobierania przez Odbiorcęę energii cieplnej niezgodnie z postanowieniami niniejszej energii cieplnej niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, Dostawca bumowy, Dostawca bęędzie pobieradzie pobierałł podwypodwyżższone opszone opłłaty w wysokoaty w wysokośści czterokrotnoci czterokrotnośści cen." ci cen." 
„„NaleNależżnonośćść za gaz ziemny oraz za gaz ziemny oraz śświadczone Kupujwiadczone Kupująącemu uscemu usłługi bugi bęęddąą regulowane na podstawie faktur regulowane na podstawie faktur 

wystawionych przez Sprzedawcwystawionych przez Sprzedawcęę (...) w terminie 14 dniowym od daty wystawienia faktury w (...) w terminie 14 dniowym od daty wystawienia faktury w 
przypadku wysyprzypadku wysyłłki pocztki pocztąą, z wy, z wyłąłączeniem czeniem §§ 5 ust. 3 umowy. Nale5 ust. 3 umowy. Należżnonośćść za gaz ziemny, o ktza gaz ziemny, o któórej rej 
mowa w mowa w §§ 5 ust. 3 umowy Kupuj5 ust. 3 umowy Kupująący bcy bęędzie regulowadzie regulowałł na podstawie faktur wystawionych przez na podstawie faktur wystawionych przez 
SprzedawcSprzedawcęę w terminie podanym w fakturzew terminie podanym w fakturze””. . 

„„Spory mogSpory mogąące wyniknce wyniknąćąć w zwiw zwiąązku z wykonaniem umowy Strony poddajzku z wykonaniem umowy Strony poddająą rozstrzygnirozstrzygnięęciu sciu sąądu du 
powszechnego wpowszechnego włłaaśściwego dla siedziby ciwego dla siedziby przedsiebiorstwaprzedsiebiorstwa””..

„„W przypadku odstW przypadku odstąąpienia od umowy przez Odbiorcpienia od umowy przez Odbiorcęę lub w razie odstlub w razie odstąąpienia od umowy przez pienia od umowy przez ZeorkZeork
S.A. z przyczyn leS.A. z przyczyn leżążących po stronie odbiorcy, cych po stronie odbiorcy, ZeorkZeork S.A. nie bS.A. nie bęędzie zobowidzie zobowiąązany do zwrotu zany do zwrotu 
opopłłaty wymienionej w aty wymienionej w §§ 8 8 pktpkt 1 umowy. W takim przypadku uiszczona op1 umowy. W takim przypadku uiszczona opłłata za przyata za przyłąłączenie czenie 
stanowistanowićć bbęędzie kardzie karęę umownumownąą nalenależżnnąą ZeorkZeork S.A. JeS.A. Jeżżeli uiszczona czeli uiszczona częśćęść opopłłaty za przyaty za przyłąłączenie czenie 
nie pokryje kosztnie pokryje kosztóów wykonanych przez w wykonanych przez ZeorkZeork S.A. prac zwiS.A. prac zwiąązanych z realizacjzanych z realizacjąą przyprzyłąłączenia, czenia, 
ZeorkZeork S.A. bS.A. bęędzie uprawniony do dochodzenia opdzie uprawniony do dochodzenia opłłaty w peaty w pełłnej wysokonej wysokośści poniesionych kosztci poniesionych kosztóóww””. . 
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UPRZEJMIE DZIUPRZEJMIE DZIĘĘKUJKUJĘĘ
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