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k.c.  –  ustawa z.dnia 23 kwietnia 1964.r. – Kodeks cywilny (tekst 
jedn.: Dz..U. z.2014.r..poz..121.z.późn. zm.)

k.k. – ustawa z. dnia 6 czerwca 1997. r. – Kodeks karny (Dz.. U. 
Nr.88, poz..553.z.późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z.dnia 14 czerwca 1960.r. – Kodeks postępowania 
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z.późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z. dnia 17 listopada 1964. r. – Kodeks postępowa-
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zm.)

n.p.r.u. – ustawa z dnia 17 grudnia 2004. r.. o. rejestracji i. ochronie 
nazw i. oznaczeń produktów rolnych i. środków spożyw-
czych oraz o. produktach tradycyjnych (Dz.. U. z. 2005. r..
Nr.10, poz..68.z.późn. zm.)

pr. wod. – ustawa z.dnia 18 lipca 2001.r. – Prawo wodne (tekst jedn.: 
Dz..U. z.2015.r..poz..469.z.późn. zm.)

p.w.p. – ustawa z dnia 30 czerwca 2000.r. – Prawo własności prze-
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TFUE – Traktat o.funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz..Urz. UE 
C.306.z.17.12.2007, s..1, wersja skonsolidowana Dz..Urz. UE 
C.326.z.26.10.2012, s..0001–0390)

u.o.k.k. – ustawa z. dnia 16 lutego 2007. r.. o. ochronie konkurencji 
i.konsumentów (tekst jedn.: Dz..U. z.2015.r..poz..184.z.późn. 
zm.)

u.o.p.z. – ustawa z.28 października 2002.r..o.odpowiedzialności pod-
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(tekst jedn.: Dz..U. z.2014.r..poz..1417)
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u.s.u.s. – ustawa z.dnia 13 października 1998.r..o.systemie ubezpie-
czeń społecznych (tekst jedn.: Dz..U. z.2015.r..poz..121)
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w.r.u.s.t.u. – ustawa z.dnia 7 maja 2010.r..o.wspieraniu rozwoju usług 
i. sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn.: Dz.. U. z. 2015. r..
poz..880.z.późn. zm.)

publikatory urzędowe i czasopisma

Biul. SN – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego
EPS – Europejski Przegląd Sądowy
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
KPPubl. – Kwartalnik Prawa Publicznego
M. Praw. – Monitor Prawniczy
OSG – Orzecznictwo Sądów Gospodarczych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, 

Pracy i.Ubezpieczeń Społecznych
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy 

i.Ubezpieczeń Społecznych
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór 

Dodatkowy
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpie-

czeń Społecznych i.Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK ZU – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzę-.

dowy
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędo-

wy, Seria A
PiP – Państwo i.Prawo
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
Prok. i.Pr. – Prokuratura i.Prawo
PS – Przegląd Sądowy
Prz. Sejm. – Przegląd Sejmowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i.Socjologiczny
St. Iur. – Studia Iuridica
ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZNUJ PWiOWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 

z.Wynalazczości i.Ochrony Własności Intelektualnej

Inne

ETS  –  Europejski Trybunał Sprawiedliwości
SA  –  sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SOKiK – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
TK – Trybunał Konstytucyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej



Część I

Uroczysta sesja z okazji 25-lecia prawa konkurencji 
w wolnej Polsce





Wystąpienia

Adam Jasser1

Panie Profesorze, Szanowni Państwo,
bardzo się cieszę, że Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji odbywa 

się pod naszym dachem. Fakt ten wynika z.naszej konsekwencji w.prowadzeniu 
polityki urzędu otwartego, nastawionego na dialog zarówno ze środowiskiem 
akademickim, jak i.tymi, którzy prawo konkurencji stosują w.praktyce. Wycho-
dzimy z.założenia, że siła instytucji płynie w.znacznej mierze ze zdolności do 
uważnego wsłuchiwania się w.opinie płynące ze środowiska i.adaptowania do 
zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Dzięki temu możemy usprawniać 
nasze działanie i.skuteczniej chronić konkurencję, z.korzyścią dla gospodarki 
i.konsumentów.

Tempo zmian w.otaczającym nas świecie jest prawdziwym wyzwaniem 
dla wszystkich uczestników życia gospodarczego, także dla przedstawicieli 
akademii i.regulatorów. Widzimy wszyscy, że w.ostatnich latach w.gospodar-
ce, w.relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami i.konsumentami, jeszcze bardziej 
zaostrzyły się różnice pomiędzy uczciwą konkurencją i.traktowaniem konsu-
mentów zgodnie z.zasadami uczciwości kupieckiej a.tym, co należałoby nazwać 
za prof. Królem – „miękkim oszustwem”. Szczególnie widoczne jest to w.dzia-
łaniach marketingowych na rynku usług finansowych. To wszystko jest w.tej 
chwili przedmiotem analizy i.bardzo intensywnej pracy instytucji publicznych 
oraz dyskusji z.organizacjami przedsiębiorców i.środowiskiem naukowym. Je-
śli chcemy być skuteczni, musimy uczestniczyć w. Waszej debacie i. uważnie 
Was słuchać, wyciągając wnioski.

25 lat urzędu to dobry moment, by spojrzeć wstecz i.powiedzieć sobie, że 
w. transformacji naszego państwa wyszliśmy już z. okresu, który nazwałbym 
czasem romantycznym. Romantyzm pierwszych lat przemian polegał na tym, 
że tworzyliśmy instytucje, budowaliśmy wzorce i. nieraz byliśmy pionierami 
w.naszych rozwiązaniach. Z.drugiej strony jednak często wydawało nam się, że 
jak już stworzymy instytucje, stworzymy prawo, to będzie to system gwarantu-
jący skuteczne działanie w.niezmienionej formie przez kolejne dziesięciolecia. 
A. tak nie jest. Dziś już wiemy, że skuteczność nie jest możliwa bez ciągłego 
ulepszania prawa i.instytucji na podstawie rzetelnej analizy dotychczasowych 

1 Adam Jasser – prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i.Konsumentów (od 20 marca 2014.r.).



14 efektów. Dotyczy to także fundamentalnej dla społecznej gospodarki rynkowej 
ochrony konkurencji i.konsumentów.

Zwróćmy uwagę, że państwa, które osiągnęły największy sukces gospo-
darczy, nauczyły się dbać o.ciągłość i.jakość instytucji przy jednoczesnym zarzą-
dzaniu zmianą. Gdy przyjrzymy się im uważnie, zauważymy, że ich instytucje 
cały czas dokonują samooceny i.ewoluują. Są wsłuchane w.otaczającą rzeczy-
wistość, korzystają z.dorobku naukowego i.orzecznictwa, zapraszają do dialo-
gu zarówno przedsiębiorców, jak i.konsumentów. Jako kierownictwo urzędu 
taki postawiliśmy cel przed UOKiK – udoskonalać nasze działanie, wyciągając 
wnioski z. ewaluacji dotychczasowej praktyki, sygnałów rynkowych i. korzy-
stając z.dorobku akademickiego. Zmiany, o.których mówię, odbywają się na 
płaszczyźnie organizacyjnej urzędu, jego polityki orzeczniczej i. edukacyjnej, 
ale także znajdują odzwierciedlenie w.naszych propozycjach zmian prawnych. 
Wsparcie organizacji kongresu wynika wprost z.naszej misji – chcemy korzy-
stać z.wiedzy i.doświadczeń wszystkich tych, którym ochrona konkurencji leży 
na sercu. Nie oznacza to oczywiście, że będziemy automatycznie adaptować 
wszystkie tezy czy sugerowane w.trakcie dyskusji kierunki zmian, ale naszym 
obowiązkiem jest wsłuchiwanie się w.te głosy, analizowanie i.wyciąganie wnio-
sków pozwalających na usprawnienie naszej pracy, a.co za tym idzie bardziej 
efektywną ochronę rynku.

Część I. Uroczysta sesja z okazji 25-lecia prawa konkurencji w wolnej Polsce



Ewa Kopacz1

Szanowni Państwo!
To dla mnie wielka przyjemność otworzyć Pierwszy Polski Kongres Pra-

wa Konkurencji. Szczególnie że przypada on w.25. rocznicę powstania w.Polsce 
Urzędu Antymonopolowego. Dziękuję kierownictwu Urzędu i.organizatorom 
dzisiejszego kongresu za zaproszenie.

Jest mi szczególnie miło widzieć Panią Profesor Annę Fornalczyk, pierw-
szą szefową i.twórczynię Urzędu. To w.znacznej mierze jej determinacja, od-
waga i.przywództwo sprawiły, że Urząd Antymonopolowy, a.później Urząd 
Ochrony Konkurencji i.Konsumentów, odegrał tak kluczową rolę w.tworzeniu 
społecznej gospodarki rynkowej nastawionej przede wszystkim na dobrobyt 
konsumentów. Dzisiaj Urząd Ochrony Konkurencji i.Konsumentów jest insty-
tucją publiczną dobrze postrzeganą zarówno przez obywateli konsumentów, 
jak i.przedsiębiorców. Potwierdzają to badania społeczne prowadzone wśród 
przedsiębiorców i.konsumentów, w.których to właśnie UOKiK został oceniony 
jako instytucja potrzebna, wiarygodna i.rzetelna.

Na przykładzie Urzędu Ochrony Konkurencji i. Konsumentów widać 
z.perspektywy 25 lat, jak ważne było na początku polskiej transformacji stwo-
rzenie sieci instytucji, bez których nowoczesna demokracja oparta na wolnym 
rynku oraz poszanowaniu praw obywatelskich i.konsumenckich nie mogłaby 
prawidłowo funkcjonować.

25 lat temu mogło się wydawać, że wystarczy, tylko i.wyłącznie, uwolnić 
gospodarkę z.gorsetu centralnego planowania, a.wolny rynek i.konkurencja 
same doprowadzą do powszechnego dobrobytu. Nieliczni, w. tym profesor 
Fornalczyk, jej współpracownicy i.wiele obecnych tu na sali osób, wiedziało, 
że to nie wystarczy. Że państwo musi aktywnie tworzyć przestrzeń dla rynku 
i.przedsiębiorczości poprzez demonopolizację i.aktywną, opartą na twardym 
prawie politykę ochrony uczciwej konkurencji. To dzięki Państwu powstała 
w. Polsce pierwsza ustawa o. przeciwdziałaniu praktykom monopolistycz-
nym, a.zasady uczciwej konkurencji stały się elementem ładu gospodarczego 
i.prawnego.

W moim przekonaniu, istnienie tego ładu od samego początku transfor-
macji jest jednym z. zasadniczych powodów, dla których polska gospodarka 
okazała się dynamiczna i.coraz bardziej konkurencyjna na globalnym rynku.

Dla twórców Urzędu od początku było jasne, że to konsumenci, czyli 
obywatele, mają być beneficjentami konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami 
i.że ingerencje urzędu powinny uwzględniać nie tylko abstrakcyjne korzyści 

1 Ewa Kopacz – Prezes Rady Ministrów RP (22.09.2014–16.11.2015)
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