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TOMASZ CHRÓSTNY
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
DOTYCZY: PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH
USTAW

SZANOWNY PANIE PREZESIE!
Odnosząc się do przekazanego do konsultacji projektu Ustawy, pragniemy zabrać głos
jako organizacja, dla której przestrzeganie prawa konkurencji jest podstawą i warunkiem
codziennej działalności.
Związek Pracodawców AGD - APPLiA Polska stara się być prekursorem zmian i
wykraczać poza wymagane ramy nakreślone przez polskie prawo. Mając w wśród swoich
członków firmy europejskie, amerykańskie, japońskie, chińskie i koreańskie, już w
pierwszych dniach po rejestracji stworzyliśmy 17 lat temu wewnętrzne zasady i kodeksy
postępowania, które będąc także wiceprezesem KIG staram się upowszechniać jako wzór
do naśladowania wśród setek izb regionalnych i związków pracodawców.
Tym pismem i stanowiskiem branżowym wyrażamy jednak troskę o pozycję
samorządu gospodarczego w Polsce. Coraz bardziej restrykcyjne i czasami nieprecyzyjne
prawo może bowiem skutecznie zniechęcić przedsiębiorców do zrzeszania się w
organizacjach, które są główną formą kształtowania wspólnych branżowych opinii oraz
promocji poszczególnych sektorów. Silne organizacje otoczenia biznesu przyczyniają się
bowiem do wzrostu inwestycji w Polsce oraz zwiększania konkurencyjności polskiego
przemysłu i usług.
Nawiązując do konkretnych postanowień projektu, pragniemy zwrócić uwagę na
projektowany art. 106 ust. 1 a Ustawy. Problemem jest brak wynikającego z Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018r. rozróżnienia między
naruszeniem mającym związek z działalnością związku przedsiębiorców (art. 15 ust. 1) a
naruszeniem mającym związek z działalnością członków tegoż związku (art. 15 ust. 2).
Uważamy, że dla oddania celu i ducha Dyrektywy nie jest właściwe literalne i fragmentaryczne
powtórzenie w Ustawie sformułowań jednego tylko ze wskazanych powyżej przepisów, ponieważ
może to m.in. prowadzić do dalszego zaostrzenia odpowiedzialności przedsiębiorców tworzących
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organizacje branżowe. Opisane powyżej rozróżnienie będzie w naszym mniemaniu pozwalało
na jasne wytycznie granicy pomiędzy dwoma przewidzianymi wprost przez Dyrektywę
sytuacjami, co z kolei znacząco zwiększy pewność prawa zarówno po stronie organizacji
branżowych, jak i po stronie ich członków.
Liczymy na uwzględnienie naszych uwag oraz zaproszenie nas do dalszego etapu
konsultacji projektu Ustawy.
Z poważaniem,

Wojciech Konecki
Prezes Zarządu
APPLiA Polska, Ogólnopolski Związek Producentów AGD
www.applia.pl, wojciech.konecki@applia.pl
T/F: +48 22 668-84-95 M: +48 602-150-602

APPLiA – Producenci AGD to organizacja
zrzeszająca producentów i importerów
AGD w Polsce. Od utworzenia w 2004
roku działa jako jedyna reprezentacja firm
z dużego i małego AGD oraz wentylatorów
i klimatyzacji.
Naszymi członkami jest 27 firm: Aged,
Amica, Ariston, Atlantic, Beko, Biazet,
BSH, Candy, Ciarko, Daikin, De’
Longhi, Electrolux, Franke, Gorenje,
Jura, Kärcher, Miele, MPM, Philips,
SEB Group, Samsung, Smeg, Teka,
Vestel, Vorwerk, Whirlpool. Związek
jest członkiem APPLiA Home Appliance
Europe, Krajowej Izby Gospodarczej oraz
Konfederacji Pracodawcy RP.
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