
UNIWERSYTET GDAŃSKI 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

PRAWO 

 

 

 

Bartłomiej Petrykowski 

Nr albumu: 177702 

 

 

 

Program leniency w polskim prawie konkurencji 

Wady i zalety 

 

 

 

 

Praca magisterska 

napisana na seminarium  

z prawa gospodarczego publicznego 

pod kierunkiem 

dr hab. Andrzeja Powałowskiego, prof. UG 

 

 

 

Gdańsk 2013 



3 

 

 

Spis treści 

 

 

Wstęp .................................................................................................................................... 6 

Rozdział I – Istota programu leniency i mechanizmu ochrony konkurencji ..................... 8 

1. Zagadnienia wstępne ........................................................................................................ 8 

2. Istota i charakterystyka programu leniency ....................................................................... 8 

3. Definicja i podstawowe cechy zjawiska konkurencji ...................................................... 14 

4. Cele, zasady i organizacja ochrony konkurencji.............................................................. 20 

4.1. Cele i zasady stojące u podstaw ochrony mechanizmu konkurencji  ........................ 20 

4.2. Podstawy prawne ochrony konkurencji ................................................................... 23 

4.3. Organizacja ochrony konkurencji w Polsce ............................................................. 27 

Rozdział II – Przedmiotowy zakres polskiego programu łagodzenia kar – 

charakterystyka porozumień ograniczających konkurencję ........................................... 31 

1. Zagadnienia wstępne ...................................................................................................... 31 

2. Istota oraz charakterystyka porozumień ograniczających konkurencję ............................ 32 

2.1. Ogólna charakterystyka porozumień kartelowych .................................................... 32 

2.2. Porozumienia ograniczające konkurencję w polskim prawie antymonopolowym ..... 36 

2.2.1. Zagadnienia terminologiczne ......................................................................... 36 

2.2.2. Zakres przedmiotowy polskiego programu łagodzenia kar ............................. 37 

Rozdział III – Amerykański program leniency jako modelowy przykład polityki 

łagodzenia kar .................................................................................................................... 52 

1. Zagadnienia wstępne ...................................................................................................... 52 

2. Rozwój ustawodawstwa antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych ........................ 52 

3. Amerykańskie organy antymonopolowe ......................................................................... 58 

4. Konstrukcja prawna amerykańskiego programu leniency ................................................ 61 

5. Amerykański program leniency w statystyce .................................................................. 70 

Rozdział IV – Program łagodzenia kar w polskim prawie konkurencji – konstrukcja, 

przesłanki i podstawowe zasady ........................................................................................ 72 

1. Zagadnienia wstępne ...................................................................................................... 72 

2. Geneza polskiego programu łagodzenia kar .................................................................... 72 

3. Podstawa prawna polskiego programu łagodzenia kar .................................................... 73 



4 

 

4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu leniency ................................................. 74 

5. Korzyści płynące z programu łagodzenia kar .................................................................. 75 

5.1. Odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej i jego przesłanki ...................................... 75 

5.2. Obniżenie kary pieniężnej i jego przesłanki ............................................................. 84 

5.3. Zasady obniżania kary pieniężnej ............................................................................ 86 

5.4. Obniżenie kary pieniężnej przewidziane w art. 109 ust. 4 ustawy o OKiK ............... 91 

6. Moment złożenia wniosku amnestyjnego ....................................................................... 92 

7. Pozostałe aspekty regulacji programu leniency ............................................................... 94 

Rozdział V – Procedura zastosowania programu łagodzenia kar .................................... 98 

1. Zagadnienia wstępne ...................................................................................................... 98 

2. Proceduralne aspekty wniosków amnestyjnych .............................................................. 99 

2.1. Rodzaje i konstrukcja wniosków leniency w polskim prawie antymonopolowym .... 99 

2.1.1. Pełny wniosek leniency ................................................................................. 99 

2.1.2. Skrócony wniosek leniency ......................................................................... 103 

2.1.3. Uproszczony wniosek leniency .................................................................... 103 

2.1.4. Pozostałe zagadnienia dotyczące rodzajów wniosków leniency ................... 107 

3. Procedura składania wniosków leniency ....................................................................... 108 

3.1. Składanie wniosków amnestyjnych w świetle Rozporządzenie Leniency oraz 

Wytycznych Leniency ........................................................................................... 108 

3.2. Praktyczne aspekty składania wniosków leniency .................................................. 111 

3.3. Postępowanie z wnioskami leniency – tryb i zasady .............................................. 113 

Rozdział VI – Wady polskiego programu łagodzenia kar i postulaty ich eliminacji ..... 121 

1. Zagadnienia wstępne .................................................................................................... 121 

2. Wady dotyczące istoty programu łagodzenia kar .......................................................... 121 

3. Wady w zakresie polityki antymonopolowej Prezesa UOKiK ....................................... 123 

4. Wady dotyczące materialnej regulacji programu łagodzenia kar ................................... 124 

5. Wady w zakresie wniosków leniency oraz procedury ich składania .............................. 136 

6. Statystyka polskiego programu łagodzenia kar ............................................................. 140 

Rozdział VII – Zalety polskiego programu łagodzenia kar i projekt jego nowelizacji . 144 

1. Zagadnienia wstępne .................................................................................................... 144 

2. Zalety polskiego programu leniency oraz ich wpływ na funkcjonowanie instytucji ....... 144 

3. Projektowane zmiany dotyczące polskiego programu łagodzenia kar ........................... 155 

Zakończenie ...................................................................................................................... 166 

Wykaz wykorzystanej literatury ......................................................................................... 168 



5 

 

Wykaz wykorzystanych źródeł prawa ................................................................................ 170 

Wykaz orzeczeń ................................................................................................................. 174 

Wykaz stron internetowych ................................................................................................ 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Wstęp 

 Zjawisko antykonkurencyjnej kooperacji gospodarczej jest w dzisiejszych czasach 

jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim borykają się organy antymonopolowe 

niemalże każdego państwa na świecie. Dlatego też tak ważne jest znalezienie efektywnego 

środka, pozwalającego ograniczać tego typu działalność. Obecnie za taki uważa się 

pochodzący ze Stanów Zjednoczonych program leniency. Jego główne założenie to 

odstąpienie przez organy antymonopolowe od nałożenia kary pieniężnej lub znaczne 

obniżenie tej sankcji w stosunku do przedsiębiorcy, który dobrowolnie przyznał się do 

udziału w zakazanym porozumieniu. W tym kontekście niezwykle istotne jest więc 

upowszechnianie wiedzy o tej instytucji, przybliżanie jej ewentualnym beneficjentom.  

Z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, polityka amnestyjna „zagościła” 

również w naszym prawie ochrony konkurencji, przyjmując nazwę programu łagodzenia kar. 

Tak więc leniency to nie tylko rozwiązanie stosunkowo nowe, ale także dotychczas nieznane 

w krajowym prawie antymonopolowym. W związku z powyższym, pierwszym celem 

niniejszej pracy jest przybliżenie i analiza podstawowych zasad polskich rozwiązań               

w zakresie polityki amnestyjnej, a także wskazanie merytorycznych oraz praktycznych 

problemów, jakie wiążą się z jej z materialną regulacją i procedurą stosowania.  

Aby zrealizować wskazane założenie, sporządzona zostanie baza, która pozwoli        

na lepsze zrozumienie krajowego programu łagodzenia kar i wykazanie tylko jemu 

właściwych cech. Przedstawiona będzie więc istota i charakterystyka wszystkich programów 

leniency, a także podstawowa wartość, na straży której stoją, tj. konkurencja i prawidłowy 

mechanizm jej działania. Opisane zostaną również porozumienia ograniczające konkurencję, 

czyli zjawiska, z którymi walczy polityka amnestyjna, a także organy i instytucje 

odpowiedzialne za jej stosowanie. Ważnym punktem pracy będzie zaprezentowanie 

wzorcowego programu łagodzenia kar, jakim jest amerykańskie leniency. Porównanie 

rozwiązań polskich z tymi praktykowanymi w Stanach Zjednoczonych, uwypukli unikatowe 

właściwości krajowej regulacji oraz ukaże dziedziny, w jakich konieczna jest ich nowelizacja 

i rozwój. Jako meritum niniejszej pracy przedstawione zostaną materialne oraz proceduralne 

aspekty programu łagodzenia kar. Opisowi podlegać będą przesłanki jego zastosowania, 

podmioty mogące w nim uczestniczyć, a także korzyści jakie ze sobą niesie. Omówione 

zostaną również aspekty proceduralne tej instytucji, rodzaje i formy w jakich składane mogą 

być wnioski amnestyjne oraz tryb ich rozpatrywania. Analiza ta łączyć będzie się                    
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z wskazaniem praktycznych i interpretacyjnych problemów obarczających program oraz 

postulatami i propozycjami ich rozwiązania. 

Merytorycznym oparciem dla przeprowadzonych rozważań jest obowiązujące 

ustawodawstwo oraz poglądy przedstawicieli krajowej i zagranicznej doktryny prawa ochrony 

konkurencji, zawarte przede wszystkim w komentarzach do obecnej ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, ale też w licznych monografiach, artykułach i innego rodzaju 

źródłach. Częściowo wykorzystane zostaną także regulacje obowiązujące w Stanach 

Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz tamtejsze rozstrzygnięcia sądowe w tej dziedzinie.   

Natomiast na gruncie krajowym użyte będzie bogate orzecznictwo Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, a także Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 Drugim celem przedmiotowego opracowania jest ukazanie wad i zalet polskiego 

programu łagodzenia kar oraz ich wpływu na funkcjonowanie tej instytucji. Osiągnięcie tego 

założenia zostanie dokonane na podstawie wskazanej powyżej analizy zasad i rozwiązań 

krajowej polityki amnestyjnej, jak również w oparciu o te same źródła merytoryczne.         

Tak więc w niniejszej pracy skomentowane będą najpoważniejsze mankamenty jakimi 

obarczone jest polskie leniency, ich wpływ na jego funkcjonowanie, a także postulaty zmian, 

mające doprowadzić do neutralizacji tychże. Ukazane zostaną też zalety mechanizmu 

łagodnego traktowania i ich odbiór w oczach potencjalnych beneficjentów. Rozważania te 

zakończy posumowanie oraz ocena obecnie obowiązującego programu łagodzenia kar, jak 

również opis projektowanych rozwiązań w tej kwestii, które już w niedługiej przyszłości 

mogą stanowić o obliczu polskiej polityki amnestyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


