
 

      
         

 
 

 

 
 
        
        


        

       
 


       
          


       
      


 
         
      
       
         
       



       
        



       
      
           


                                                 
1 Niniejsze stanowisko zostało przygotowane przez kancelari Wierzbowski Eversheds sp. k. w imieniu i na 
potrzeby Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsibiorców Przedsibiorstw. 



 

        

       
          


 

        
         


      


         
         
 
 
        

       
       



 
        
       
          
       
       
  



 


      

       
        





 

             
          
       
        

          

           
         
     


 



 
        
        

          
        

         



            
      



          
      
         
       
         
        
      








 

       


         
 
      


         
        

         


 
      

         
         


        
       




       


          
      

         



 
       

          
          
         
       
         




 

        
     
       

        
        
       


         


       
        

       
  

       


 
       
        
        


 
       
            
            
          
         



          
        
     


         
     
        




 


         


       


        
         
      


        
  


       
      
        
         
       
        


       


         
 
            




         


         
        
      
      
        
     




 

       


 
        
      
       
       


 
         
      

       
       


         



 

       


           
     
        


       
       
     

      
        


          
        
 
        





 

 

       


         
        
  
         
        


 


        
       



           
         
       

        
       
       
         
       


    

      


 

        
          
       
       
         
         




 

        


 
        
         

         

      
        


        

      



 

      
   

        


         


 

         

       

       



 

         
       

       
       



 

            
        



 

  



             
       
          


       
        
        
      
      
      
        


 

 
           
       
      

    

   


         

    

                                                 
2 Europejska Konwencja o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnociach sporzdzona w Rzymie dnia 
4 listopada 1950 r. – Dz. U. z 1993 r. nr 61 poz. 284 z pón zm. 
3 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 29408/08 Societe Canal 
Plus et Autres v. France, publikacja prasowa nr 998. 
4 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 29613/08 Comapgnie 
des gaz de petrole Primagaz v. France, publikacja prasowa nr 998. 



 

        
        


 

        
         
        
         
     



          
   
         


         
 

      

          
       

        
          

        


          


    
       
       
       
        
        
       




 

 

 
        


      


        
 
       


           
  


 
        
        

           
      
         
     


        

         
      
         

       





 


         
     



 

          

         


         
   
       

       
      
      
         
 
         
         
        

        
        
        
        


 

         
        
     
       


        
         
  
          
       
       


 


        



 

 


          
        
       
       
          
          
        




 

        
      
      
      
          
      
        
         


         

    
      
          




          
            


       
        
       
      
       

                                                 
5 Tak: S. Gronowski, Ustawa antymonopolowa, komentarz, Warszawa 1999, str. 269. 



 

         



          
        
       
       


 
       


        
       
          

         
       
      
        



          
       
       
      
 



         
       
        

         
         
      


                                                 
6 Por. http://ec.europa.eu/competition/cartels/legislation/cartels_settlements/settlements_en.html 
7W polskim modelu prawa administracyjnego, stosowanie tego instrumentu przez organ administracji 
podlegałoby raczej ograniczonej kontroli, ze wzgldu na brak cisłych (nie ocennych) kryteriów stosowania. 



 



 

  

 



 

 


         
       
        
       
     


 
      
     
       
       

      


 
         
         
       



  

        
         

     

                                                 
8 Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporzdzenia 
1/2003, pkt 13. 



 

        


 

        
            
        
        
       

        
      


 
            
          

          
           


 

 
         
          
        


  
       
         
       





 

         

   
 




 


        


          
        



 


       
  
         


       
        
       
     
       
        
         
  
 
          
         
 


          

 
      
       
        





 

          
        



 

         
        
       


          
      
       
        


     
        

       


         
       
        
         
 


 
        
         

        

      
 
   


         
       
        
  
         
        
       
          

                                                 
9 pkt 14 Noty wyjaniajcej do Modelowego Programu Leniency 



 

        






      


         
       
        


      
       
        


     
      
       
        
       
   
         
           
      
    
         


            
        

        
      

         
          


                                                 
10 Wyjanienia w sprawie ustalania wysokoci kar pieninych za stosowanie praktyk ograniczajcych 
konkurencj 
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