
ECN+ 
Karanie związków przedsiębiorców  z perspektywy organizacji 

przedsiębiorców 

Grzegorz Lang 2 marca 2021 



2 Organizacja przedsiębiorców 

Związek przedsiębiorców – art. 4 pkt 2 ustawy (nie zmieniany) 

2) związkach przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje 
zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych 
organizacji;  

 

Związek przedsiębiorstw – C-382/12 P MasterCard, pkt 63 

„I tak z utrwalonego orzecznictwa wynika, że o ile art. 81 WE odróżnia pojęcie 
„uzgodnionych praktyk” od pojęcia „porozumień między przedsiębiorstwami” bądź 
„decyzji związków przedsiębiorstw”, o tyle ma to na celu objęcie zakazami zawartymi 
w tym postanowieniu różnych form koordynacji między przedsiębiorstwami w 
zakresie ich zachowania na rynku […] i uniknięcie sytuacji, w której przedsiębiorstwa 
unikają zastosowania względem nich reguł konkurencji z powodu samej formy, w 
jakiej koordynują one to zachowanie.” 

 

Ustawa z 1991 r. o organizacjach pracodawców 

Art. 5. Podstawowym zadaniem związków pracodawców, ich federacji i konfederacji 
jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych 
członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej 
oraz organów samorządu terytorialnego. 



3 Karanie organizacji przedsiębiorców  cz. 1 

Art. 106. 1. Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę 
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym 
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie:  

1) dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6, w zakresie niewyłączonym na 
podstawie art. 7 i art. 8, lub naruszenia zakazu określonego w art. 9;  

2) dopuścił się naruszenia art. 101 lub art. 102 TFUE;  

[…];  

3a. Obliczając obrót, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy na przedsiębiorcę, 
[…], był wywierany decydujący wpływ przez innego przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców, Prezes Urzędu uwzględnia również obrót osiągnięty przez 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców wywierających decydujący wpływ oraz 
przedsiębiorców, na który ten decydujący wpływ jest przez nich wywierany.  

 

Projektowany art. 106 ustawy 

1a. W przypadku gdy naruszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, którego 
dopuścił się związek przedsiębiorców, jest związane z działalnością jego członków, 
kara, […] 



4 Karanie organizacji przedsiębiorców  cz. 2 

Art. 15 dyrektywy (UE) 2019/1 

2. W przypadku gdy naruszenie popełnione przez związek przedsiębiorstw ma związek 
z działalnością jego członków, maksymalna kwota kary wynosi co najmniej 10 % sumy 
całkowitych globalnych obrotów każdego z członków prowadzących działalność na 
rynku, którego dotyczyło naruszenie popełnione przez związek. […].  

 

Art. 106 ustawy (projekt) 

1a. W przypadku gdy naruszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, którego 
dopuścił się związek przedsiębiorców, jest związane z działalnością jego członków, 
kara, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 10% sumy całkowitej obrotu 
każdego z członków tego związku przedsiębiorców prowadzącego działalność na 
rynku, którego dotyczyło to naruszenie, w roku obrotowym poprzedzającym rok 
nałożenia kary.  



5 Odpowiedzialność członków organizacji cz. 1 

Art. 33 ust. 4 ak. 4 rozporządzenia (UE) 1/2003 

Jednakże Komisja nie żąda zapłaty na mocy akapitu drugiego i trzeciego od 
przedsiębiorstw, które wykażą, że nie wykonali decyzji związku powodującej 
naruszenie oraz że nie byli świadomi jej istnienia lub aktywnie dystansowali się od 
niej, zanim Komisja rozpoczęła dochodzenie w sprawie. 

 

Art. 14 ust. 4 zd. 3 dyrektywy (UE) 2019/1 

Nie można jednak żądać zapłaty na mocy niniejszego ustępu od tych przedsiębiorstw, 
które wykażą, że nie wdrożyły decyzji związku powodującej naruszenie i albo nie 
widziały o jej istnieniu, albo aktywnie zdystansowały się od niej przed wszczęciem 
postępowania.  

 

Art. 106 ustawy (projekt) 

1d. Prezes Urzędu nie może żądać uiszczenia kary, na podstawie ust. 1b i ust. 1c od 
przedsiębiorców, którzy wykażą, że nie wdrożyli decyzji związku przedsiębiorców 
powodującej naruszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 albo nie wiedzieli o 
istnieniu takiej decyzji albo aktywnie zdystansowali się od niej przed wszczęciem 
postępowania.” 



6 Odpowiedzialność członków organizacji cz. 2 

Art. 106 ustawy (projektowany) 

1b. […] w sytuacji niewypłacalności tego związku, związek wzywa swoich członków 
do wniesienia wkładów w celu pokrycia kwoty kary.  

1c. W przypadku gdy wkłady, o których mowa w ust. 1b, nie zostały wniesione w 
terminie […], Prezes Urzędu może żądać uiszczenia kary od każdego z przedsiębiorców, 
którego przedstawiciele wchodzili w skład organów decyzyjnych tego związku.  

Art. 366 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.  

 

Art. 366 Kodeksu cywilnego  

§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać 
całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od 
każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników 
zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).  

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają 
zobowiązani.  



7 Odpowiedzialność członków organizacji cz. 3 

Art.  14 dyrektywy (UE) 2019/1 

3. […], a związek ten nie jest wypłacalny, był on zobowiązany do wezwania swoich 
członków do wniesienia wkładów w celu pokrycia kwoty kary.  

4. […] zapłaty kary bezpośrednio od każdego przedsiębiorstwa, którego 
przedstawiciele wchodzili w skład organów decyzyjnych tego związku.  

[..] gdy jest to konieczne do zabezpieczenia pełnej zapłaty kary, po tym jak krajowe 
organy ochrony konkurencji zażądają zapłaty od tych przedsiębiorstw mogą one także 
zażądać od takich przedsiębiorstw zapłaty pozostałej kwoty kary od każdego członka 
związku, który prowadził działalność na rynku, na którym doszło do naruszenia 

 

Art. 376. Kodeksu cywilnego  

§ 1. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego 
między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich 
częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie 
wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach 
równych.  

§ 2. Część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między 
współdłużników.  



8 Odpowiedzialność członków organizacji cz. 4 

Art. 15 ust. 2 zd. 2 dyrektywy (UE) 2019/1  

Odpowiedzialność finansowa każdego przedsiębiorstwa za zapłatę kary nie może 
jednak przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1.  

 

 

Zgodnie z tabelą zgodności ww przepis wdraża: 

 

Art.. 106 ustawy (projektu) 

1a. W przypadku gdy naruszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, którego 
dopuścił się związek przedsiębiorców, jest związane z działalnością jego członków, 
kara, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 10% sumy całkowitej obrotu 
każdego z członków tego związku przedsiębiorców prowadzącego działalność na 
rynku, którego dotyczyło to naruszenie, w roku obrotowym poprzedzającym rok 
nałożenia kary. 
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