Polityka zgodności
konkurencji
dla Grupy Saferoad

Zasady kluczowe
W SafeRoad wierzymy w sprawiedliwy handel oraz wolną konkurencję. Tym samym, jest
całkowicie zabronione, abyśmy dopuścili się lub stali się stroną jakiegokolwiek naruszenia prawa
konkurencji.
Przewaga Saferoad w sferze konkurencji powinna być wynikiem wyłącznie naszej rzetelnej oraz
etycznej strategii biznesowej.
Powinniśmy:
∙∙ nigdy nie uzgadniać cen oraz innych warunków sprzedaży z naszymi konkurentami
∙∙ nigdy nie omawiać lub uzgadniać czynności, których przedmiotem jest udział w rynku, takich jak
uzgadnianie ofert przetargowych czy podział obszarów geograficznych
∙∙ traktować jako poufne wszelkie te informacje, które mogłyby zostać wykorzystane w celu
ograniczenia wolnej konkurencji, przykładowo odnoszące się do cen przyszłych, kosztów,
dokumentacji przetargowej
∙∙ zawsze sprawdzać zgodność z prawem proponowanej umowy oraz innych porozumień o
podobnym skutku
∙∙ wspomagać organy władzy na wypadek prowadzonego przez nie postępowania badającego
rynek lub przemysł
∙∙ nigdy nie wykorzystywać ani nie nadużywać pozycji dominującej na rynku w sposób
antykonkurencyjny, przykładowo poprzez blokowanie klientów oraz podmiotów konkurencyjnych
lub ich wykluczenie z rynku.
Naruszenie prawa konkurencji może skutkować dotkliwymi sankcjami, takimi jak kary pozbawienia
wolności, utrata reputacji, a także grzywnami nakładanymi na podmioty korporacyjne oraz na
indywidualne jednostki odpowiedzialne za naruszenie.
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Zaprezentowane wytyczne nie
przedstawiają w sposób wyczerpujący
wszelkich obowiązujących i mających
zastosowanie przepisów prawa
konkurencji, nie mogą być one traktowane
jako bezpośrednia instrukcja, lecz jedynie
jako wytyczne. Opisują zaś najczęściej
występujące sytuacje charakterystyczne
dla prowadzenia naszej działalności, w
których to musisz zachować czujność i
ostrożność.
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1. Zakres
Zasadniczym celem prawa konkurencji jest zapewnienie ochrony oraz propagowanie wolnej i
uczciwej konkurencji. Tym samym, prawo konkurencji zabrania postępowania ograniczającego
konkurencję czy naruszającego ją w inny, nieuczciwy sposób. W Saferoad wspieramy politykę
państwową, dotyczącą tego obszaru prawa, a prezentowana przez nas polityka pozostaje w pełnej
zgodności ze standardami wyznaczonymi przez prawo ochrony konkurencji. Dlatego też należy się
dokładnie zapoznać z poniższą Polityką Zgodności Konkurencji.
Zaprezentowane wytyczne nie przedstawiają w sposób wyczerpujący wszelkich obowiązujących
i mających zastosowanie przepisów prawa konkurencji, nie mogą być one traktowane jako
bezpośrednia instrukcja, lecz jedynie jako wytyczne. Opisują zaś najczęściej występujące sytuacje
charakterystyczne dla prowadzenia naszej działalności, w których to musisz zachować czujność i
ostrożność.
Niniejsze wytyczne mają na celu zapoznanie Cię z pewnymi rodzajami zachowań
korespondującymi z prawem konkurencji. Ich zadaniem jest wskazanie pracownikom Saferoad
jakich zachowań, mogących nawet pozornie naruszać konkurencję, należy się wystrzegać, a także
- kiedy konieczne jest skorzystanie z porady prawnej.
Poniższa polityka opiera się na ogólnych zasadach prawa konkurencji wskazanych w Traktacie
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanym dalej TFUE) a także w Porozumieniu o Europejskim
Obszarze Gospodarczym (zwanym dalej EOG). Spółki Grupy Saferoad są zobowiązane do
przestrzegania, obok europejskich przepisów konkurencji, również przepisów prawa krajowego,
właściwego dla prowadzania działalności gospodarczej przez daną spółkę. Należy zaznaczyć,
iż o ile przepisy krajowe w swej treści stanowią w znacznej mierze odzwierciedlenie przepisów
unijnych, o tyle każdy członek Unii Europejskiej oraz wspólnoty EOG (w tym Norwegia) posiada
własne regulacje prawne w zakresie prawa konkurencji, w których to występują pewne różnice
w stosunku do prawa konkurencji Unii Europejskiej. Wytyczne te nie dostarczają wskazówek
odnoszących się do wszystkich aspektów unijnego oraz krajowego prawa konkurencji, a stanowią
raczej ogólny zarys najistotniejszych zagadnień prawa konkurencji, ważnych w zakresie ich
przestrzegania przez pracowników Saferoard. Zalecamy, aby wszyscy pracownicy zapoznali się z
przepisami właściwego dla nich krajowego prawa konkurencji.
Zarówno przepisy wspólnotowe jak i krajowe prawa konkurencji ustanawiają dwa istotne zakazy
dla działalności gospodarczej przedsiębiorców, a mianowicie:
∙∙ Zakaz praktyk oraz porozumień pomiędzy przedsiębiorcami, których celem lub skutkiem jest
ograniczenie konkurencji (np. w zakresie ustalania cen, podziału rynku, zmowy przetargowej itp.).
∙∙ Nadużycie pozycji dominującej.
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Unijne oraz krajowe prawo konkurencji
przewiduje obowiązek notyfikacji
zamiaru koncentracji przedsiębiorstw.
Powyższy zakres przedmiotowy należy
do kompetencji Wiceprezesa ds.
Zarządzania Ryzykiem, pozostanie zatem
poza zakresem niniejszego opracowania.
Wszyscy pracownicy Saferoad, a także
wszystkie inne osoby działające w imieniu
Saferoad, mają obowiązek podejmowania
swoich działań w sposób zgodny z
obowiązującym prawem konkurencji.
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Obowiązkiem Dyrektora Zarządzającego każdej jednostki organizacyjnej jest zapewnienie, aby
wszyscy pracownicy postępowali zgodnie z Polityką Zgodności Konkurencji Saferoad, a także
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konkurencji.

2. Odpowiedzialność
Naruszenie obowiązującego prawa konkurencji może skutkować poważnym uszczerbkiem dla
reputacji Saferoad oraz negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe. Grzywny nakładane na
podmioty korporacyjne z tytułu naruszenia prawa korporacyjnego mogą sięgać nawet do 10 %
rocznego obrotu Grupy Saferoad.
Niektóre kraje przewidują również sankcje karne, takie jak kary pozbawienia wolności czy grzywny
nakładane na osoby indywidualne.
Obowiązkiem Dyrektora Zarządzającego każdej podległej mu jednostki jest dołożenie wszelkich
starań w zapewnieniu, aby wszyscy pracownicy podejmowali swoje działania zgodnie z
obowiązującym prawem oraz polityką Saferoad. Dyrektor Zarządzający jest zobowiązany do
rozpowszechnienia wytycznych wśród pracowników, a także do zapewnienia, aby każdy z
pracowników zapoznał się z treścią polityki oraz mających zastosowanie przepisów prawa.
Pracownicy tacy jak: Dyrektor Zarządzający/Dyrektor Generalny, Kierownik Księgowości, Kierownik
Finansowy, Kierownik Sprzedaży, powinni podpisać oświadczenie, po uprzednim przeczytaniu
oraz zrozumieniu jego treści, iż będą przestrzegać wytycznych. W przypadku, gdy kluczowy
personel delegował zadanie dotyczące kwestii związanych z rynkiem na swoich podwładnych,
wówczas te osoby również powinny podpisać takie oświadczenie.
W razie wątpliwości pracownika co do zgodności danej czynności z prawem, należy zapytać o
radę swojego przełożonego lub skontaktować się z Działem ds. Zarządzania Ryzykiem Saferoad.
Zostanie wówczas podjęta decyzja, czy zachodzi konieczność zasięgnięcia porady prawnej
od podmiotu zewnętrznego.
Wiceprezes Działu ds. Zarządzania Ryzykiem jest odpowiedzialny za administrowanie niniejszą
procedurą, w tym za dokonywanie aktualizacji oraz jej rozpowszechnienie.
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Pewnego rodzaju wymiany informacji
pomiędzy podmiotami konkurencyjnymi
dotyczącymi ustalania cen, zmowy
przetargowej, alokacji terytorium i/ lub
klientów, są same z siebie zabronione i
jakikolwiek wyjątek od powyższego nie
jest dozwolony.
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3. Wskazówki
3.1.

Kluczowe zasady zgodności konkurencji.

Prawo konkurencji narzuca ograniczenia w sferze swobody działania danej spółki, poprzez nakaz
działania zgodnego z pozycją na rynku. Poniżej wskazane są kluczowe zasady dla pracowników
Saferoad:
∙∙ Nigdy nie koordynuj cen lub innych warunków sprzedaży z naszymi konkurentami.
∙∙ Nigdy nie omawiaj lub nie uzgadniaj czynności mających za przedmiot udział w rynku, takich jak
koordynowanie ofert przetargowych czy podziału obszarów geograficznych.
∙∙ Traktuj jako poufne wszelkie informacje mogące zostać wykorzystane w celu ograniczenia wolnej
konkurencji, takie jak ceny przyszłe, koszty czy dokumenty przetargowe.
∙∙ Zawsze sprawdzaj legalność proponowanej umowy o wyłączność oraz innych porozumień
wywołujących podobny efekt.
∙∙ Wspomagaj organy władzy na wypadek prowadzonego postępowania badającego rynek lub
przemysł.
∙∙ Nigdy nie nadużywaj pozycji dominującej na rynku w celu blokowania klientów, konkurentów lub
wykluczenia z rynku.
3.2.

Kartele i inne ograniczenia praktyk handlowych.

Wymiana pomiędzy konkurentami pewnego rodzaju informacji jest per se zabroniona, dotyczy
to takich informacji jak: ustalanie cen, zmowa przetargowa, alokacja klientów oraz alokacja
terytorialna.
Jest niezgodne z prawem:
∙∙ Umawianie się z konkurentem co do cen lub oferowanie zmowy cenowej, podnoszenia cen,
zaprzestanie udzielania rabatów lub składników cen takich jak: marża zysku, lub przyjęcie
standardowej formuły obliczania cen sprzedaży.
∙∙ Powiadomienie konkurenta o poziomie cen (ich wzroście lub spadku);
∙∙ Utrzymywanie cen minimalnych w ramach wyraźnej lub dorozumianej umowy z podmiotem
konkurencyjnym;
∙∙ Uzgodnienie z podmiotem konkurencyjnym jednolitych rabatów cenowych, a także wcześniejsze
ustalanie różnic cenowych w zależności od ilości, typu oraz rozmiaru produktów;
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∙∙ Omawianie z konkurentem polityki cenowej, w tym informacji o kosztach;
∙∙ Umawianie się z podmiotem konkurencyjnym co do alokacji/ ochrony określonych obszarów/
rynków/ klientów/ rodzajów produktów / dostarczania źródeł/ kontraktów;
∙∙ omawianie z podmiotem konkurencyjnym ustalania sprzedaży, wielkości importu lub
kontyngentów importowych
∙∙ Umawianie się z podmiotem konkurencyjnym co do maksymalnej ilości produkcji lub sprzedaży
lub co do ograniczenia produkcji;
∙∙ Umawianie się z podmiotem konkurencyjnym co do używania zróżnicowanych rabatów
zmierzających do alokacji klientów;
∙∙ Umawianie się pomiędzy oferentami (poprzez zmowy cenowe, wspólne oferty itp.) w kwestii
przetargu.
Z drugiej strony jako przykłady działań zgodnych z prawem, należy wskazać:
Zgodne z prawem jest:
∙∙ branie pod uwagę zachowania podmiotu konkurencyjnego w celu indywidualnego ustalenia
ceny;
∙∙ pozyskanie informacji o podmiocie konkurencyjnym od klientów, dostawców lub z publicznych
źródeł ( jeśli tak uczynisz, udokumentuj legalne źródło: np. w postaci informacji pozyskanej od
klienta);
∙∙ jednostronne ustalanie i zmiana cen;
∙∙ publikowanie własnych cen na stronie internetowej w celach informacyjnych dla własnych
klientów;
∙∙ branie pod uwagę zachowania podmiotu konkurencyjnego, w celu indywidualnego ustalenia
ceny, pod warunkiem, iż takie zachowanie nie jest wynikiem porozumienia z podmiotem
konkurencyjnym.
Ponadto pewne porozumienia oraz umowy, zawierające postanowienia o wspólnym zakupie,
mogą podlegać w poszczególnych przypadkach wyłączeniu. Skontaktuj się z działem Zarządzania
Ryzykiem w Saferoad w celu uzyskania porady zanim zawrzesz porozumienie o wspólnym zakupie
jakiegokolwiek rodzaju.
3.3.

Dozwolona wymiana informacji.

Pewnego rodzaju wymiana informacji może być prokonkurencyjna np. współpraca w zakresie
rozwoju standardów bezpieczeństwa produktów. Zgodnie z prawem konkurencji UE, następujące
przykłady wymian informacji / porozumień o współpracy podmiotów konkurencyjnych, są
dozwolone:
∙∙ rozwijanie standardów jakościowych oraz przemysłowych
∙∙ doskonalenia produkcji oraz dystrybucji dóbr
∙∙ promowanie innowacji ( np. prace badawczo – rozwojowe)

10

Co więcej, konsorcjum oraz porozumienie joint venture z podmiotem konkurencyjnym w celu
złożenia wspólnej oferty przetargowej mogą być dozwolone z zastrzeżeniem następujących, ściśle
określonych warunków:
∙∙ jest usprawiedliwione oraz należycie udokumentowane na piśmie, iż dostawca/ wykonawca nie
będzie wcale składał oferty z powodu:
a)
b)

niedoborów oraz ograniczenia zasobów, co ma wpływ na termin wykonania;
z przyczyn technicznych: projekt stanowi wyzwanie techniczne.

Jakkolwiek z uwagi na fakt, iż ciężar dowodu spoczywa na spółce, istotne jest, aby wszystkie
uzasadnione kwestie współpracy były odpowiednio udokumentowane ( np. za pomocą e-maili
lub krótkiej notatki), co wskaże na prokonkurencyjne skutki porozumienia. Skutki te, o ile mogą
wydawać się wręcz oczywiste w momencie zawierania porozumienia, o tyle ich podsumowanie po
latach, gdy zanika pamięć lub zmienia się personel, może okazać się dość trudne.
3.4.

Stosunki z Dostawcami, Dystrybutorami oraz Klientami.

Prawo konkurencji jest również istotne w stosunkach pomiędzy Saferoad a jego dostawcami,
dystrybutorami oraz klientami, tj. w tzw. stosunkach wertykalnych. Pomimo, iż kwestie dotyczące
karteli w tym kontekście nie występują tutaj w ten sam sposób, to jednak ogólny zakaz dotyczący
porozumień ograniczających ma zastosowanie do takich umów, zawieranych z podmiotami
niebędącymi konkurentami. W zależności od okoliczności, w umowach wertykalnych mogą okazać
się problematyczne porozumienia dotyczące:
∙∙ praw wyłącznych oraz klauzul o zakazie konkurencji;
∙∙ długoterminowych umów dostawy zaspokajających większość zapotrzebowania nabywcy
∙∙ stałych oraz minimalnych ceny odsprzedaży
∙∙ ograniczeń odsprzedaży przez kupującego, np. w zależności od obszaru geograficznego lub
grupy klientów.
Istotne jest, aby pamiętać, że pewne z opisanych powyżej rodzajów porozumień są dozwolone,
o ile są spełnione określone warunki. Niemniej jednak, jeśli porozumienie wertykalne zawiera
postanowienia, które mają negatywny wpływ na konkurencje, właściwy organ ds. konkurencji
może nałożyć na spółki kary grzywny.
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3.5.

Rozporządzenie o wyłączeniach grupowych

Pewne praktyki handlowe mogą zostać wyłączone w ramach tzw. wyłączeń grupowych.
Istotne oraz obecnie obowiązujące wyłączenia to:
∙∙ porozumienia wertykalne, np. umowa o wyłączność dystrybucji jest uznawana za zgodną
z prawem, o ile nie zawiera sztywnych ograniczeń 1 oraz gdy spółki, których porozumienie
dotyczy ( np. Saferoad i jego kontrahent), nie posiadają więcej niż 30 % udziałów w rynku.
-- umowy transferu technologii ( patent i know-how)
-- porozumienia specjalizacyjne
-- porozumienie badawczo – rozwojowe
Wyjątki od wyłączeń grupowych powinny być dokonywanie w zależności od indywidualnego
przypadku, na podstawie oceny prawnej i ekonomicznej, uwzględniającej prawdopodobieństwo
wystąpienia skutków praktyk handlowych. Wyjątki od wyłączeń grupowych powinny być
dokonywanie w zależności od indywidualnego przypadku, na podstawie oceny prawnej i
ekonomicznej, uwzględniającej prawdopodobieństwo wystąpienia skutków praktyk handlowych.
Przed zawarciem jakiegokolwiek porozumienia o wyłączeniach grupowych, skontaktuj się z
działem ds. Zarządzania Ryzykiem.

Przed zawarciem jakiegokolwiek porozumienia o wyłączeniach grupowych, skontaktuj się z
działem ds. Zarządzania Ryzykiem.

1 np. ograniczenia zdolności kupującego w zakresie ustalania ceny sprzedaży (utrzymywanie ceny odsprzedaży) lub
pewnych rodzajów ograniczeń odsprzedaży, które mogą stanowić bariery w rynku wewnętrznym. Rozporządzenie
uprawnia przedsiębiorców do ochrony prawa wyłącznej dystrybucji przed aktywną sprzedażą innych dystrybutorów,
w celu zachęcenia ich do przydzielonego im na wyłączność obszaru lub grupy klientów. Aczkolwiek, w ramach
wyłącznego systemu dystrybucji, przedsiębiorca nie może ograniczyć swojego dystrybutora w kwestii będącej
odpowiedzią na popyt ze strony klientów oraz sprzedaży w ramach rynku wewnętrznego (sprzedaż bierna); takie
ograniczenie stanowi najpoważniejsze ograniczenie określone w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych.
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3.6.

Działalność Stowarzyszeń Handlowych – kluczowe zasady

Jeśli należysz do stowarzyszenia handlowego lub organizacji branżowej, musisz być świadom, iż:
Dozwolone jest omawianie następujących kwestii dotyczących:
∙∙ niekonkurencyjnych oraz niekomercyjnych zagadnień technicznych dotyczących danego
przemysłu, takich jak standardy przemysłowe, obawy o środowisko oraz kwestie związane ze
społeczną odpowiedzialnością biznesu i zgodnością z przepisami prawa;
∙∙ ogólne możliwości promocyjne ( z wykluczeniem indywidualnego planu promocyjnego spółki);
∙∙ branży PR oraz zgodnej z prawem działalność lobbingowej;
∙∙ dostarczaniem danych archiwalnych ( starszych niż 3 miesiące) (np. rabaty, wolumen sprzedaży,
zdolność produkcyjna, kredyty i inne warunki handlowe) niezależnej organizacji w celach
dokonania zestawienia zbiorczych statystyk,
∙∙ o ile dane statystyczne nie prowadzą do identyfikacji określonej spółki, z zastrzeżeniem
poufności tych informacji.
Wystrzegaj się:
∙∙ Rozmów z podmiotem konkurencyjnym o polityce cenowej, redukcjach w przyszłej produkcji,
umowach z klientami lub o innych istotnych dla handlu informacjach;
∙∙ Niedopuszczalna jest rozmowa o jakichkolwiek kwestiach handlowych tj. dotyczących
dostawców, wykonawców, klientów z którymi będziesz lub nie będziesz podejmował czynności,
o warunkach i postanowieniach umowy handlowej, a dokładniej:
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Kwestie, których NIGDY nie możesz omawiać:
∙∙ Obecna lub przyszła polityka cenowa, między innymi dotycząca poszczególnej spółki lub
praktyk, różnic cenowych, marż cenowych, zmian ceny, podwyższenia cen, upustów, dodatków,
zysków, marż zysków, rabatów, stawek prowizji, warunków kredytowych, zdolności, zmian cen,
reklamy, warunków i postanowień umowy sprzedaży;
∙∙ Podział rynku łącznie z kwestiami dotyczącymi klientów indywidualnych, zamiaru składania lub
nieskładania ofert, zamiar wejścia lub nie, na określony rynek, lub inne formy dotyczące podziału
lub przydziału rynku pomiędzy podmiotami konkurującymi;
∙∙ Oferty, w tym proponowane lub przyszłe, niezależnie od tego, czy Saferoad lub jego konkurent
bierze udział w licytacji danego klienta;
∙∙ Dane biznesowe oraz koszty, w tym koszty produkcji i dystrybucji, formuła rozliczania kosztów,
metody wyliczania kosztów, indywidualna wielkość źródła zaopatrzenia spółki, zasobów,
sprzedaży itd.
∙∙ Obecna lub przyszła działalność gospodarcza oraz plan działania spółki indywidualnej;
∙∙ Jakiekolwiek informacje, które mogłyby zostać wykorzystane przez konkurencję.
Praktyczne wskazówki, mające zastosowanie na spotkaniach stowarzyszeń handlowych.
Jeśli bierzesz udział w spotkaniu, podczas którego podmioty konkurencyjne zaczynają omawiać
potencjalnie kwestie niedozwolone, jesteś proszony o to, aby:
-- Natychmiastowo i wyraźnie oświadczyć, iż nie jesteś uprawniony do omawiania takich
kwestii, poprosić o zakończenie tej dyskusji oraz o odnotowanie takiego działania w
protokole z posiedzenia;
-- Natychmiastowo powiadomić swojego menedżera;
-- Jeśli ta bezprawna dyskusja nadal się będzie toczyć, natychmiastowo opuścić spotkanie i
poprosić, aby twoje działanie zostało odnotowane w protokole

3.7.

Pozycja dominująca – nadużycie pozycji dominującej.

Pozycja Saferoad na rynku ma istotne znaczenie w przypadku rozważań zgodności z prawem
zawieranych kontraktów oraz postępowania na rynku. Spółki z silną pozycją,
która sama w sobie nie jest niczym złym, podlegają szczególnym obowiązkom wyznaczonym
przez prawo konkurencji. Spółka nie może nadużywać swojej pozycji dominującej w celu
ograniczania lub zwalczania konkurencji.
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Analiza udziału w rynku jest często wyznacznikiem, czy mamy do czynienia z pozycją dominującą.
Spółka posiada pozycję dominującą, jeśli może podejmować działania na rynku niezależnie od
reakcji jej podmiotów konkurencyjnych oraz klientów. Saferoad może zostać uznany za spółkę
dominującą, jeśli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%.
Istnieje domniemanie, iż jeśli Saferoad posiada więcej niż 50 % udziałów w rynku właściwym,
wówczas jego pozycja jest dominująca. Niemniej jednak, inne czynniki muszą być również brane
pod uwagę, m.in.: bariery wejścia na rynek, rozmiar podmiotów konkurencyjnych, siła przetargowa
klientów, definicja rynku oraz ogólny rozwój rynku. Są to kryteria wskazujące na to czy spółka jest
podmiotem zwykłej konkurencji.
Spółka dominująca NIE może nadużywać swojej pozycji dominującej na rynku poprzez
wykorzystywanie klientów, dostawców oraz podmiotów konkurencyjnych ani nie może ich
wyłączyć z rynku. Może być to osiągnięte poprzez zróżnicowane mechanizmy ustalania cen,
żądanie wyłączności od jednego lub kilku wybranych partnerów handlowych lub poprzez odmowę
dostaw lub zakupów.
Pomimo że prawo konkurencji wskazuje, w jaki sposób rozpoznać siłę rynkową, to stwierdzenie
tego bez jakichkolwiek wątpliwości może okazać się dość trudne, chyba że organy
antymonopolowe uczyniły to już uprzednio w swojej decyzji. Trudność dokonania analizy może być
związana z produktami na tym samym rynku, przykładowo np. czy bariery betonowe lub bariery
stalowe mogą być uznane za produkty konkurencyjne? To samo dotyczy obszarów geograficznych
rynku. Czy konkurencja ma miejsce na rynku światowym, europejskim, rynku nordyckim,
krajowym czy może jeszcze mniejszym ?
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W celu ustalenia, czy Saferoad ma pozycję dominującą konieczne jest zdefiniowanie pojęcia
„rynek właściwy”. Na rynek właściwy składa się wymiar asortymentowy (produktów) oraz wymiar
terytorialny.
Zatem, rynek właściwy powinien być rozpatrywany z uwzględnieniem jednocześnie wymiaru
asortymentowego oraz terytorialnego. Saferoad prowadzi swoją działalność na kilku rynkach,
np. w zakresie barier drogowych, barier mostowych, znaków, oświetlenia drogowego, rur,
geosyntetyków itd. Co więcej, działalność Saferoad obejmuje różne obszary geograficzne.
Na niektórych rynkach Saferoad występuje jako producent, a także jako podmiot świadczący
usługi np. w zakresie towarów i usług dotyczących oznakowania dróg. Można by stwierdzić, iż
działalność Saferoad jest wykonywana na rynku w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Niemniej
jednak, decyzje władz ds. konkurencji wymagają, aby dany rynek był definiowany ściślej, np.
na poziomie produktów. Może być zatem inny rynek dla znaków drogowych i inny dla towarów
oznakowania drogowego itd.
W odniesieniu do zakresu terytorialnego, rynek produktów może zależeć od kilku rynków
właściwych, które do tej pory miały charakter krajowy. W ciągu ostatnich kilku lat, rynki były
przedmiotem harmonizacji na poziomie międzynarodowym. Zatem jest podstawa, aby uznać,
iż pewne rynki powinny być teraz postrzegane jako rynki europejskie. W takiej sytuacji, udział
Saferoad w rynku będzie niewielki. Z drugiej strony, nie można wykluczyć, że organy ds.
konkurencji uznają, iż dane rynki mają mniejszy zakres. Wówczas, Saferoad może zostać uznany
za podmiot posiadający pozycję dominującą. Na takich rynkach, jeśli pojawi się możliwość
wystąpienia ryzyka, Saferoad powinien przestrzegać zakazu nadużycia pozycji dominującej,
opisanego poniżej.
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3.7.1.

Nadużycie pozycji dominującej.

Zarówno prawo Unii Europejskiej jak i prawo krajowe zakazują nadużycia pozycji dominującej na
rynku przez daną spółkę lub wspólnie przez spółki. Jeśli znajdziemy się na pozycji dominującej na
danym rynku, nie będziemy angażować się w działania, co do których Saferoad mogłoby nadużyć
swojej silnej pozycji celem wykluczenia lub znieważenia.
Przykłady nadużycia pozycji dominującej (zauważ, iż lista ta nie jest wyczerpująca):
∙∙ Dyskryminacja klientów oraz dostawców, poprzez ich nierówne traktowanie, w sytuacji gdy
nabywcy lub dostawcy są podobni lub identyczni, jeśli brak jest obiektywnego usprawiedliwienia
takiego działania;
∙∙ Odmowa dostaw
-- odmowa dostaw klientom oraz konkurentom, jeśli nie mają oni możliwości zaopatrzenia lub
świadczenia takich usług.
∙∙ Odmowa świadczenia usług lub dostaw produktów bez żadnego obiektywnego uzasadnienia
(przy czym jest to dozwolone, jeśli Saferoad działa jednostronnie i jeśli nie posiada pozycji
dominującej lub odpowiednich możliwości);
∙∙ Agresywna polityka cenowa
-- poprzez nakładanie cen nieuczciwie niskich – np. cen poniżej wartości kosztów zmiennych;
∙∙ Oferowanie bezzasadnie wysokich premii dla klientów, które mogą skutkować tym, że cena
będzie poniżej wartości kosztów zmiennych;
∙∙ Uzależnianie zawarcia umowy sprzedaży produktów lub usług od zakupu przez drugą stronę
kolejnego produktu lub usług, niemających związku z przedmiotem umowy;
∙∙ Związywanie klientów lub dostawców umowami o wyłączność na czas dłuższy niż zwykle
wymagany lub na czas dłuższy niż jest to konieczne.
∙∙ Umowy o wyłączność
-- w tym rabaty i zniżki lojalnościowe lub inne porozumienia które mogą wywołać skutek podobny
do umowy o wyłączność.
∙∙ utrzymywanie minimalnych cen odsprzedaży
-- zmuszanie klientów i dystrybutorów do utrzymywania minimalnych cen odsprzedaży.
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Postępowanie może zostać wszczęte
na podstawie skargi klienta/podmiotu
konkurencyjnego lub przez właściwy
organ ds. konkurencji, do którego dotarły
niepokojące sygnały stanowiące o
naruszeniu lub ograniczeniu konkurencji.
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∙∙ Umowy o wyłączność
-- w tym rabaty i zniżki lojalnościowe lub inne porozumienia które mogą wywołać skutek podobny
do umowy o wyłączność.
∙∙ utrzymywanie minimalnych cen odsprzedaży
-- zmuszanie klientów i dystrybutorów do utrzymywania minimalnych cen odsprzedaży.
Jeśli wyłączność ma miejsce, należałoby zauważyć, że :
∙∙ Jeśli wyłączność jest pożądana z uwagi na ochronę twojej początkowej fazy inwestycji w klienta
lub dostawcę, skonsultuj to z działem ds. Zarządzania Ryzykiem w celu ustalenia w jakim
zakresie jest to dozwolone
∙∙ W przypadku umowy o wyłączność nie wyrażaj zgody na automatyczne przedłużenie trwania
umowy.
Nie ma żadnych wyjątków od nadużywania pozycji dominującej. Jeśli naruszenie zostanie
udowodnione, zostaną wówczas nałożone dotlikwe kary.
3.8.

Egzekwowanie prawa

Egzekwowanie prawa konkurencji należy do kompetencji Komisji Europejskiej oraz krajowych
organów ds. konkurencji. Zasady procedury oraz wszczęcia postępowania mogą się jednak
różnić. W przypadku postępowania lub kontaktu z władzami ds. konkurencji, należy skonsultować
każdą sprawę z działam ds. Zarządzania Ryzkiem.
Postępowanie może zostać wszczęte na podstawie skarg klientów, podmiotów konkurencyjnych
lub z inicjatywy organu ds. konkurencji, jeśli organ taki pozyska sygnały, które mogą świadczyć o
naruszeniu lub ograniczeniu konkurencji.
Można wyróżnić trzy wzory postępowań:
∙∙ wniosek o udzielenie informacji
∙∙ przyjęcie oświadczeń
∙∙ prawo przeprowadzenia kontroli ( niezapowiedzianej).
Zgodnie ze swoją polityką, Saferoad jest otwarty na współpracę z organami władzy na wypadek
niezapowiedzianej kontroli lub wniosku o udzielenie informacji. Niemniej jednak, Saferoad ma
prawo, również w powyższych przypadkach, do korzystania, w celu własnej ochrony, z wszystkich
środków prawem przewidzianych, w tym prawa do reprezentowania przez adwokata. Tym samym,
na wypadek niezapowiedzianej kontroli w twoim biurze, jeśli przedstawiciel władzy publicznej
wykonuje nakaz przeszukania lub odwiedza twój dom, skontaktuj si ę z działem ds. Zarządzania
Sytuacjami Kryzysowymi.
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3.8.1. Wniosek o udzielenie informacji
W przypadku otrzymania wniosku o udzielenie informacji na podstawie decyzji lub
za pomocą zwykłego wniosku, wniosek taki powinien wskazywać jaki jest jego cel i jakie
informacje są wymagane. Wniosek powinien być konkretny, żadna “wyprawa łowiecka”
(tj. niedookreślone zapytanie lub śledztwo, często przedsięwzięte pod pozorem wyjaśnienia
mniejszych lub nieznaczących kwestii, których prawdziwym celem jest odkrycie poważnych
naruszeń prawa konkurencji ) nie jest dozwolona. Odpowiedź powinna być ostrożnie przemyślana,
gdyż udzielenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji może być przedmiotem
kar w wysokości do 1 % rocznego obrotu światowego. Niedopełnienie obowiązku może
skutkować nałożeniem kary w wysokości do 5 % średniego dziennego obrotu światowego.
Dlatego, jeśli otrzymasz wniosek o udzielenie informacji od organu ds. konkurencji - skontaktuj się
natychmiastowo z działem ds. Zarzadzania Sytuacjami Kryzysowymi.

3.8.2 Prawo do odbierania oświadczeń
Władze ds. konkurencji mogą również przesłuchiwać każdą osobę fizyczną lub prawną, która
wyrazi na to zgodę. Może być to uczynione w siedzibie firmy, telefoniczne lub za pomocą innych
środków elektronicznych. Nie byłoby celowe odmówienie udzielenia informacji, ale z uwagi, iż
niuanse mogą mieć istotne znaczenie, pamiętaj, że:
∙∙ zanim wyrazisz zgodę na udzielenie odpowiedzi na pytania i złożysz w tym zakresie
oświadczenia – upewnij się, iż podstawy prawne oraz cel postępowania są jasno zrozumiałe;
∙∙ rozważ, czy nie uwarunkować wyrażenia zgody od obecności adwokata;
∙∙ powiadom Dział ds. Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi oraz ds. Zarządzania Ryzykiem.
W przypadku przesłuchiwania, przysługuje Ci kopia nagrania, a także jesteś uprawniony
do komunikowania organowi jakichkolwiek zmian co do złożonych oświadczeń, w terminie
wyznaczonym przez organ ds. konkurencji.
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3.8.3. Prawo kontroli ( niezapowiedzianej)
Organy ds. konkurencji mogą przeprowadzić wszystkie niezbędne kontrole spółek oraz ich
stowarzyszeń. Prawo przeprowadzenia kontroli może się jednakże różnić w zależności od
obowiązującej jurysdykcji. Niezależnie od tego, czy dane postępowanie podlega regulacjom
krajowym czy unijnym, przestrzegaj następującego:
∙∙ skontaktuj się z Działem ds. Zarządzania Ryzykiem i poproś aby adwokat ds. konkurencji
przyjechał niezwłocznie do twojej siedziby, bez jakiegokolwiek opóźnienia;
∙∙ natychmiastowo skontaktuj się z działem ds. Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi
(+47 951 37272);
∙∙ nie utrudniaj postępowania;
∙∙ powstrzymaj się od niszczenia dokumentów, e-maili oraz innych dokumentów handlowych;
∙∙ zażądaj od podmiotu przeprowadzającego kontrolę przedstawienia pisemnego zezwolenia lub
decyzji, określających przedmiot i cel kontroli;
∙∙ upewnij się, czy podstawy prawne oraz cel śledztwa są jasno określone i zrozumiałe;
∙∙ upewnij się, że odpowiedzialni przełożeni pamiętają o zasadzie nieutrudniania śledztwa;
∙∙ nie prowadź „pogawędki”, a pamiętaj, iż podmiot przeprowadzający kontrolę ma uprawnienie do
żądania doraźnych wyjaśnień;
∙∙ sporządź obszerne notatki dotyczące wszystkich pytań i rozmów z podmiotem
przeprowadzającym kontrolę.
∙∙ Komisja Europejska posiada szerokie kompetencje, zawierające prawo do:
∙∙ zadawania pytań przedstawicielom pracowników lub pracownikom spółki lub stowarzyszenia
co do faktów i dowodów będących przedmiotem i celem danej kontroli, w tym do nagrywania
odpowiedzi;
∙∙ wstępu do innych pomieszczeń, terenów, środków transportu, w tym domów dyrektorów,
menedżerów, innych pracowników, z uwagi na podejrzenie przetrzymywania w tych miejscach
dowodów obciążających.
∙∙ zabezpieczania pomieszczenia gospodarczego, ksiąg, rejestrów na czas i w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.
Należy zauważyć, że spółki są uprawnione do żądania kopii dokonanego nagrania, a także do
sprostowania wyjaśnień w czasie wyznaczonym przez uprawniony organ ds. konkurencji. Ponadto,
organ ds. konkurencji jest uprawniony do dokonywania w jakiejkolwiek formie kopii lub wyciągów
rejestrów lub ksiąg związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
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3.8.4. Co wolno, a czego się wystrzegać w razie postępowanie
z zakresu ochrony konkurencji
Po pierwsze, wyznacz jedną osobę ( nadzorującą) lub więcej osób, w swojej jednostce,
odpowiedzialną za postępowanie w sprawie postępowania z zakresu ochrony konkurencji.
∙∙ wymagane informacje muszą być odpowiednie do deklarowanego celu postępowania;
∙∙ skieruj wszystkie prośby o kopie lub inne informacje do wyznaczonej osoby nadzorującej;
∙∙ dokumenty zawierające informacje poufne tak jak tajemnice przedsiębiorstwa są również
dostępne w ramach kontroli.
Tajemnica zawodowa adwokata jest chroniona prawem Unii Europejskiej i swoim zakresem
obejmuje wszystkie komunikacje pisemne dokonywane pomiędzy Saferoad a prawnikami
zewnętrznymi, dlatego nie przedkładaj takich dokumentów. Dowód jest opatrzony nagłówkiem
oraz podpisem i/lub adnotacją „adwokat – klient, komunikacja uprzywilejowana”.
Dalsze informacje znajdują się w sekcji nr 3.7.
Będąc osobą nadzorującą daną jednostkę musisz upewnić się że:
∙∙ duplikaty wszystkich dokumentów dostarczonych podmiotowi przeprowadzającemu kontrolę
przeznaczone są wyłącznie do akt Saferoad;
∙∙ wszystkie kopie dokumentów zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa lub informacje poufne
są oznaczone jako „ ściśle poufne ”;
∙∙ protokół z kontroli zawierać przynajmniej:
-- imię i nazwisko osób przeprowadzających kontrolę ( zgodnie z ich funkcją pełnioną podczas
postępowania, np. Pan X przewodniczący, Pani X dokonująca przeszukiwania komputerów,
itd. );
-- imiona i nazwiska pracowników Saferoad przesłuchiwanych przez organy kontroli;
-- imiona i nazwiska pracowników Saferoad, których komputery były przeszukiwane;
-- nazwy przetargów/ ofert lub plików sprawdzanych przez osoby przeprowadzające kontrolę i:
-- sposób w jaki komputery były przeszukiwane ( np. jaki słowa klucze były używane, jakie
programy i pliki były sprawdzane itd. )
-- czas trwania kontroli
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Jeśli zostaniesz poproszony o wyjaśnienie co do faktów lub dokumentów pamiętaj, że:
∙∙ Osoba przeprowadzająca kontrolę nie może żądać natychmiastowej odpowiedzi na pytania.
Adresat ma prawo do sprawdzenia pliku, zanim udzieli odpowiedzi, ponieważ spółka może
zostać ukarana grzywną za niekompletne lub nieprawidłowe odpowiedzi. Pytanie musi być
ukierunkowane co do określonych faktów, „wyprawa łowiecka” nie jest dozwolona;
∙∙ W razie wątpliwości skonsultuj się z doradcą prawnym;
∙∙ Jeśli pytanie jest niejasne, przeprowadzający kontrolę powinien zostać poproszony o
doprecyzowanie pytania. Możesz również zacząć swoją odpowiedź od interpretacji pytania;
∙∙ upewnij się czy ty lub twój doradca prawny robicie notatki z wszystkich pytań i odpowiedzi.
3.9.

Program łagodzenia kar ( leniency)

Złagodzenie kar może zostać zaoferowane spółce, która podjęła współpracę z władzami i wspiera
władze w zabezpieczeniu dowodów. Jest to niezbędny element każdego systemu egzekwowania
prawa konkurencji.
Istnienie oraz stosowanie polityki łagodzenia kar przez władze ds. konkurencji znacząco zwiększa
prawdopodobieństwo wykrycia karteli i ukarania.
3.10.

Komunikacja w biznesie

Powinniśmy zachować ostrożność w każdej komunikacji biznesowej. Ma to istotne znaczenie, aby
czynności absolutnie zgodne z prawem, aczkolwiek będące wynikiem nieprawidłowego doboru
słów, nie wywołały podejrzenia. Jeśli się pojawią poważne wątpliwości – skontaktuj się ze swoim
menedżerem i z działem ds. komunikacji.
Powinieneś przestrzegać następujących wytycznych:
-- nie spekuluj na temat, czy dana działalność jest zgodna z prawem czy też nie
-- zachowuj odpowiednie notatki ze wszystkich spotkań ze swoimi konkurentami
-- unikaj wyrażeń o silnym wydźwięku, takich jak: „To nam pomoże zdominować rynek” lub
„Wyeliminujemy praktycznie konkurencję”.
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W sytuacji, w której potrzebujesz porady prawnej – upewnienie się w zakresie
tajemnicy zawodowej adwokata

W sytuacji, gdy dany podmiot chce się uchronić przed ujawnieniem komunikacji z zewnętrznym
adwokatem, może powołać się w określonych okolicznościach na tajemnicę zawodową adwokata
i z tego względu dane informacje, objęte komunikacją, będą traktowane jako poufne. Prawo
konkurencji uznaje prawo do ochrony komunikacji z adwokatem.
W celu zabezpieczenia prawa do tajemnicy zawodowej adwokata w związku z daną komunikacją,
postępuj zgodnie z wytycznymi poniżej:
∙∙ zacznij każde pytanie i odpowiedź pomiędzy tobą a twoim prawnikiem od słów: „objęta
tajemnicą zawodową adwokata prośba o poradę prawną”;
∙∙ nie przesyłaj nikomu kopii komunikacji z adwokatem;
∙∙ każda komunikacja pomiędzy tobą a twoim prawnikiem powinna być przechowywana w
oddzielnych plikach oznaczonych jako „Komunikacja prawna – poufne”.
∙∙ gdy masz do czynienia z osobami trzecimi, nie powinieneś odnosić się do porady prawnej
udzielonej przez adwokata bez jego uprzedniej zgody;
∙∙ w przypadku, gdy w czynnościach z osobą trzecią, zasadne jest odniesienie się do porady
prawnej uzyskanej od adwokata, najlepszym rozwiązaniem jest odniesienie się do oddzielnego
pisemnego zapisu porady, przygotowanego przez adwokata. W przeciwnym wypadku
komunikacja objęta tajemnicą zawodową straci swój poufny charakter.
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