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ROLA INSTYTUCJI RYNKU PRODUKTÓW JAKO 
MECHANIZMU NADZORU KORPORACYJNEGO 

 
Streszczenie: Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z nadzorem korporacyjnym. 
Na gruncie Nowej Ekonomii Instytucjonalnej szczególną rolę pełnią w jego sprawowa-
niu instytucje, których zasadniczą funkcją jest zmniejszanie niepewności poprzez okre-
ślenie norm rządzących zachowaniami różnych podmiotów, w tym przedsiębiorstw, oraz 
definiowanie granic tego, co jest zgodne z prawem. W ramach rynkowego mechanizmu 
corporate governance jednym z zasadniczych obszarów jest rynek produktów i działają-
ca w jego ramach instytucja – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. 
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Wprowadzenie 

Zagadnienie nadzoru korporacyjnego – corporate governance – jest od wie-
lu lat przedmiotem badań oraz rozległej dyskusji naukowej i publicznej. Mieści 
się w sferze zainteresowań i badań wielu dyscyplin naukowych, takich jak: pra-
wo, makro- i mikroekonomia, finanse, rynek kapitałowy, socjologia i psycholo-
gia organizacji oraz nauk o zarządzaniu. Teoretycznych podstaw do rozwoju 
koncepcji nadzoru korporacyjnego dostarcza zwłaszcza Nowa Ekonomia Insty-
tucjonalna, a w jej ramach m.in. teoria agencji i teoria kosztów transakcyjnych 
[Jeżak, 2010, s. 11]. 

Dorobek teorii i praktyki gospodarczej zaowocował wieloma definicjami 
nadzoru korporacyjnego. Jedna z najogólniejszych z nich mówi, że obejmuje on 
wszystkie czynniki wpływające na procesy wyznaczania tych podmiotów, które 
decydują, w jaki sposób realizowana jest kontrola procesów dostarczania pro-
duktów i usług oraz wszystkie czynniki wpływające na działalność podmiotów 
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kontrolujących. Definicja ta dotyczy wszystkich rodzajów przedsiębiorstw 
[Turnbull, 2006, s.45]. 

Governance oznacza działania o charakterze władczym, nadający wiążącą 
moc zakazom, nakazom i innym regułom służącym do nadania procesom gospo-
darczym cech uporządkowania. Jest to narzędzie stanowienia ładu gospodarcze-
go oraz ładu korporacyjnego [Klimczak, 2003, s. 117]. Polska literatura przed-
miotu podaje wiele określeń stosowanych dla opisania procesów związanych ze 
sprawowaniem nadzoru w spółkach. Najczęściej używane są dwa terminy: nad-
zór właścicielski oraz nadzór korporacyjny. Jednak można spotkać także takie 
określenia, jak: nadzór nad działalnością spółek, kontrola nad spółką, kontrola 
nad zarządzaniem, ład korporacyjny [Zalega, 2000, s. 32]. 

Celem artykułu jest prezentacja rynku produktów i jego instytucji – Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumenta – jako rynkowego mechanizmu nadzoru 
korporacyjnego. 
 
 
1.  Istota i mechanizmy nadzoru korporacyjnego 

Pojęcie nadzoru korporacyjnego (corporate governance) ma swoją długoletnią 
historię1 [Jerzemowska, 2002, s. 11]. Do współczesnej teorii ekonomii pojęcie to 
zostało wprowadzone przez A. Berle’a i G. Mensa w latach 30. ubiegłego wieku 
w związku z coraz silniejszym rozwojem kapitalizmu oraz różnych form prawnych 
organizowania się działalności podmiotów gospodarczych, a w szczególności kor-
poracji. Zaczęto także w większym stopniu dostrzegać związki między nadzorem 
korporacyjnym a efektami osiąganymi przez podmioty gospodarcze [Monks 
i Minnow, 1995, s. 11]. W latach 90. XX w. problematyka nadzoru korporacyj-
nego stała się przedmiotem intensywnej międzynarodowej debaty, w którą zaan-
gażowały się m.in. takie instytucje, jak Bank Światowy, OECD, Unia Europej-
ska oraz rządy poszczególnych krajów i instytucje związane z rynkami 
finansowymi [Jeżak, 2010, s. 10]. Najogólniej rzecz biorąc, na podstawie boga-
tej literatury przedmiotu oraz praktyki gospodarczej można wskazać cztery za-
sadnicze podejścia do definiowania corporate governance: 
• Podejście pierwsze eksponuje przede wszystkim rolę właścicieli kontrolujących 

działanie organizacji. W tym przypadku nadzór korporacyjny może być trakto-
wany jako nadzór właścicielski w ujęciu Kodeksu handlowego z 1934 r. 

• Podejście drugie – oprócz właścicieli bierze pod uwagę także interesy innych 
dostarczycieli kapitału, np. kredytodawców, obligatariuszy. W takim przy-

                                                            
1  Po raz pierwszy pojawiło się w naukach ekonomicznych w publikacji A. Smitha The Wealth of 

Nations w 1776 r. 
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padku można mówić o kontroli korporacyjnej, a podstawowym problemem 
jest możliwość kontroli użytku kapitału powierzonego menedżerom przez 
kapitałodawców. 

• Podejście trzecie utożsamia nadzór korporacyjny z formalnym systemem 
odpowiedzialności najwyższego kierownictwa przed akcjonariuszami. Ozna-
cza to zintegrowany zbiór zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów kon-
troli, które łagodzą konflikt interesów pomiędzy menedżerami a akcjonariu-
szami, wynikający z oddzielenia własności od kontroli.  

• Podejście czwarte uwzględnia interesy wszystkich podmiotów w różnoraki spo-
sób związanych z przedsiębiorstwem (stakeholders). Oznacza to, że w tym 
ujęciu szczególnego znaczenia nabierają interesy ogólnospołeczne [Jerze-
mowska, 2002, s. 30 -31; Tirole, 2001, s. 24, Rudolf i in., 2002, s. 31].  

Koncepcję corporate governace zawartą w czwartym podejściu można trak-
tować jako próbę swoistego kompromisu, wynikającego ze stwierdzenia, że mak-
symalizacja wartości dla akcjonariuszy nie jest możliwa bez uwzględnienia korzy-
ści osiąganych przez pozostałych interesariuszy [Jerzemowska, 2002, s. 31]. 
Takie podejście do definiowania ładu korporacyjnego jest również zgodnie z wy-
tycznymi OECD, w których ład korporacyjny „[…] wiąże się z istnieniem sieci 
relacji między kadrą zarządzającą spółek, ich organami zarządzająco-nadzorczymi, 
wspólnikami/akcjonariuszami i innymi interesariuszami (podmiotami zaintere-
sowanymi działaniem spółki). Nadzór korporacyjny oferuje ponadto strukturę, 
za pośrednictwem której ustalane są cele spółki, środki realizacji tych celów 
oraz środki umożliwiające śledzenie wyników spółki [Zasady nadzoru korpora-
cyjnego OECD, 2005, s. 11]. 

W praktyce nadzór korporacyjny realizowany jest przez szereg mechani-
zmów i instytucji zapewniających rozwiązywanie głównych konfliktów wystę-
pujących w przedsiębiorstwie (np. pomiędzy właścicielami, właścicielami i za-
rządzającymi – menedżerami). Ramy instytucjonalne oraz mechanizmy są 
wypadkową uwarunkowań ekonomicznych, historycznych, społecznych i poli-
tycznych [Tamowicz i Dzierżanowski, 2002a, s. 57; Jerzemowska, 2002, s. 26; 
Jerzemowska i Nogalski, 2000, s. 36; Tamowicz i Dzierżanowski, 2002b].  

Całokształt tych uwarunkowań oddziałuje na możliwe zachowania spółek 
kapitałowych i stanowi istotny podsystem systemu społeczno-ekonomicznego 
danego kraju (rys. 1). 

Na podstawie rys. 1 można wskazać następujące mechanizmy i instytucje 
nadzoru korporacyjnego: 
1.  Zewnętrzne (ekonomiczne) – opierają się na dyscyplinującym i motywują-

cym oddziaływaniu sił rynkowych (popytowo-podażowych) na osoby zarzą-
dzające korporacją.  
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2.  Wewnętrzne (prawno-organizacyjne) – stanowią element struktury organizacyj-
nej korporacji, są „zlokalizowane” w prawie spółek [Aluchna, 2009, s. 100; Ru-
dolf i in., 2002, s. 37].  

 

 
Rys. 1. Elementy zewnętrznego i wewnętrznego mechanizmu nadzoru korporacyjnego 

Źródło: Na podstawie [Aluchna, 2009, s. 100; Rudolf i in., 2002, s. 37].  

 
Dobry (właściwy) ład korporacyjny ma służyć usprawnianiu procesu po-

dejmowania decyzji i efektywnej alokacji władzy sprawowanej przez kadrę za-
rządzającą, menedżerów oraz członków rad nadzorczych. Powinien stanowić 
podstawę skutecznego i efektywnego rozwoju firmy oraz społecznej odpowie-
dzialności w firmach, aby przedsiębiorstwo działało jak najlepiej. 

 
 

2. Rola rynku produktów jako zewnętrznego mechanizmu  
corporate governance 

Obok kapitału, który pozostaje nadal jednym z najistotniejszym czynnikiem 
wzrostu firmy, dostęp do nowoczesnych technologii, będących podstawą sukce-
su spółki na rynku produktów staje się coraz ważniejszym czynnikiem, umożli-
wiającym firmie podjęcie walki konkurencyjnej na coraz bardziej wymagają-
cym, globalnym rynku konsumenta. 

Istnienie rynku produktów powoduje, że konsumenci mogą wywierać 
wpływ na politykę firmy i tym samym dyscyplinować jej działania. Ponieważ 
konsumenci na całym świecie stają się coraz bardziej wymagający, stąd rola 
rynku produktów jako mechanizmu dyscyplinującego działania menedżerów 

MECHANIZMY 
 ZEWNĘTRZNE 

– uwarunkowania polityczne, 
– regulacje prawne,  
– zasady ogólne formułowane 

na różnych poziomach (np. 
regionalne, krajowe, lokalne),  

– działania grup interesów,  
– konkurencja na rynku 

produktów,  
– rynki finansowe, 
– rynek kontroli nad przed-

siębiorstwem,  
– fuzje i przejęcia, 
– wymagania dotyczące 

jawności i przejrzystości,  
– rynek pracy menedżerów,  
– rynek towarów i usług,  
– wpływ mediów 

MECHANIZMY 
WEWNĘTRZNE 

– kontrola sprawowana przez 
radę nadzorczą (radę dyrek-
torów),  

– wewnętrzna kontrola oraz 
audyt wewnętrzny,  

– podział władzy między 
organami spółki,  

– wynagrodzenia członków 
zarządu (płace i premie,  
w tym akcje, opcje na zakup 
akcji, plany emerytalne), 

– struktura własności, struktu-
ra zadłużenia, czyli kredyty, 
obligacje oraz inne normy 
zadłużenia 
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znacznie się rozszerzyła w ostatnich latach. Do niedawna duże międzynarodowe 
korporacje, wchodząc na nowe, mniej wymagające rynki, sprzedawały produkty 
„dojrzałe”, o niższej jakości czy też mniej zaawansowane technologicznie. Dzi-
siaj tego rodzaju strategia zwykle prowadzi do nikąd, gdyż konsumenci na ca-
łym świecie wymagają produktów wysokiej jakości. 

Intensywność ogólnoświatowej konkurencji przyczynia się do wzrostu znacze-
nia wykorzystania nowoczesnych technologii procesach produkcyjnych. W świecie 
rosnącej specjalizacji technologia stała się towarem powszechnie sprzedawanym 
odbiorcom przez wyspecjalizowanych dostawców. Często podstawowym wy-
zwaniem, jakie stoi przed firmą, nie jest tworzenie i rozwijanie własnych placó-
wek B+R mających „produkować” własne nowe technologie, ale zdobycie do-
stępu do sieci dostawców nowoczesnych technologii.  

Jeszcze inny aspekt dotyczący oddziaływania rynku towarów i usług może być 
związany z nieefektywną strukturą organizacyjną spółki, nadużyciami dokonywa-
nymi na niekorzyść spółki przez członków jej organów – co w konsekwencji pro-
wadzi do dodatkowych kosztów i strat, które osłabiają rynkową pozycję spółki 
w stosunku do konkurentów na rynku towarów i usług. Konkurencyjne rynki towa-
rów i usług oddziałują więc dyscyplinująco na podmioty kontrolujące spółkę i po-
dejmujące strategiczne decyzje zarządcze. 

Nowa ekonomia instytucjonalna zwraca uwagę na znaczenie, jakie odgrywa-
ją w gospodarce uwarunkowania instytucjonalne, charakter uprawnień właści-
cielskich czy problem kontraktu i związanych z nim kosztów transakcyjnych. 
Podejście takie podkreśla potrzebę wspólnego rozpatrywania zagadnień ekonomicz-
nych i społecznych, gdyż procesy gospodarowania nie dokonują się poza kontek-
stem historyczno-społecznym, lecz w ramach konkretnych instytucji tworzących 
różne systemy instytucjonalne. Systemy instytucjonalne są identyfikatorem sposo-
bów gospodarowania. Instytucje są tworzone w wyniku społecznych interakcji, 
a struktury instytucjonalne wpływają na jednostki i ich preferencje, stanowiąc rodzaj 
struktury społecznej. Takie rozumienie instytucji powoduje, że stają się one jedno-
cześnie warunkami i ograniczeniami działalności gospodarczej przedsiębiorstw, 
stanowiąc element uwarunkowań zewnętrznych gospodarowania oraz kształtując 
preferencje i systemy wartości jednostek [Barwacz, 2011, s. 31].  

Rynek produktów, jako zewnętrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego, 
posiada specyficzny dla siebie układ instytucjonalny, który w znacznym stopniu 
wpływa na funkcjonowanie i efektywność podmiotów gospodarczych. Jedną 
z najistotniejszych takich instytucji działających w Polsce jest Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 
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3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)  
– instytucja zewnętrznego mechanizmu nadzoru korporacyjnego 

Istotną rolę w realizacji zewnętrznych mechanizmów nadzoru korporacyjnego 
na rynku produktów, w warunkach polskiej gospodarki, pełni UOKiK. Jest to cen-
tralny organ administracji państwowej, działający na podstawie ustawy z dnia         
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Ustawa o ochronie konku-
rencji i konsumentów, 2007]. Główne obszary działalności UOKiK prezentuje rys. 2. 

 

Rys. 2. Zakres działań UOKiK 
Źródło: Na podstawie [UOKiK, 2012].  
 

Podstawowym zadaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów jest dbałość o właściwe funkcjonowanie konkurencji jako dobra pu-
blicznie pożądanego. Konieczność rywalizacji na rynku sprawia, że przedsię-
biorcy redukują koszty, zwiększają wydajność i rozwijają nowe produkty. 
Dzięki temu konsumenci mają dostęp do szerszej gamy lepszych jakościowo 
oraz tańszych towarów i usług. Można więc stwierdzić, że efektywna konkuren-
cja wpływa na wzrost konkurencyjności całej gospodarki, co nie pozostaje bez 
znaczenia dla dynamiki wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. 

Prezes UOKiK przeciwdziała praktykom ograniczającym konkurencję, do 
których należą działania polegające na zawieraniu niedozwolonych porozumień 
oraz nadużywaniu pozycji dominującej. 

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów posiadanie pozycji 
dominującej nie jest zabronione. Niedozwolone jest natomiast jej nadużywanie, 
m.in. poprzez: 
− bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nieuczciwych cen (w tym cen nad-

miernie wygórowanych albo rażąco niskich),  

Eliminowanie 

zaburzeń funk-

cjonowania 

i rozwoju 

konkurencji 

Kontrolowanie 

rynkowych 

koncentracji pod 

kątem 

możliwego 

ograniczenia 

konkurencji 

Ochrona 

zbiorowych 

interesów 

konsumentów 

Nadzór  nad 

rynkiem 

i bezpieczeń-

stwem 

produktów 

Udział w procesie 

legislacyjnym, 

mający na celu tworzenie 

otoczenia prawnego 

stymulującego 

rozwój konkurencji 

i w efektywny 

sposób chroniącego 

interesy konsumentów 

Z A K R E S  D Z I A Ł A Ń  

U R Z Ę D U  O C H R O N Y  K O N K U R E N C J I  I  K O N S U M E N T Ó W  



Katarzyna Żak 122 

− stosowanie uciążliwych warunków umów przynoszących nieuzasadnione 
korzyści,  

− działania mające na celu niedopuszczenie do wejścia na rynek nowych pod-
miotów gospodarczych bądź rozwoju już działających. 

Do nadużywania dominującej pozycji rynkowej może dochodzić w sytuacji, 
gdy przedsiębiorca osiąga taką przewagę nad konkurentami, dzięki której nie 
musi obawiać się konkurencji z ich strony ani liczyć się z kontrahentami i kon-
sumentami. Zwykle przyjmuje się, że przedsiębiorca uzyskuje taką pozycję, gdy 
jego udział w rynku wynosi 40% i więcej. W praktyce jednak każda sprawa 
rozpatrywana jest indywidualnie, w określonych bowiem przypadkach spełnie-
nie tego warunku nie pozwala jeszcze na dominację, w innych natomiast znacz-
nie niższy próg ją gwarantuje (na przykład 30-procentowy udział w rynku wobec 
znacznie rozdrobnionej konkurencji).  

Do głównych narzędzi stosowanych w celu ochrony konkurencji należy za-
liczyć: 
• Postępowania administracyjne (antymonopolowe) przeciwko przedsiębior-

com łamiącym zakaz praktyk ograniczających konkurencję. Praktyki te pole-
gają na nadużywaniu pozycji dominującej oraz zawieraniu porozumień anty-
konkurencyjnych. W wyniku postępowania prezes Urzędu może wydać 
decyzję nakazującą zaniechanie działań sprzecznych z prawem oraz nałożyć 
karę w wysokości do 10% ubiegłorocznego przychodu przedsiębiorcy. 

• Kontrole koncentracji przedsiębiorców – uprawnienie to ma na celu uniknię-
cie sytuacji, w której w wyniku fuzji powstanie podmiot mający na danym 
rynku silną (dominującą) pozycję, pozwalającą mu działać w oderwaniu od 
konkurentów, kontrahentów i konsumentów. 

• Postępowania antymonopolowe w ramach UE – od dnia akcesji Polski do 
Unii Europejskiej prezes UOKiK ma możliwość bezpośredniego stosowania 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Oznacza to, że 
wszczyna postępowanie antymonopolowe na podstawie art. 101 i 102 TFUE, 
gdy badana praktyka może mieć wpływ na handel między państwami człon-
kowskimi UE. W takiej sytuacji prezes Urzędu stosuje równolegle przepisy 
krajowego i unijnego prawa konkurencji. Dodatkowo, może nałożyć karę 
pieniężną na przedsiębiorcę naruszającego te przepisy. 

• Działania w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN) będącej płaszczy-
zną współpracy KE oraz organów ochrony konkurencji wszystkich państw 
członkowskich [UOKiK, 2012; UOKiK, 2013]. 

Statystykę wykorzystywanych narzędzi przez UOKiK w latach 2011-2012 
przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1. Postępowania antymonopolowe prowadzone przez UOKiK (2011-2012) 

Wyszczególnienie 
2011 r. 2012 r. 

ogółem zakończone ogółem zakończone 
postępowania antymonopolowe 128 102 147 93 
postępowania antymonopolowe w spra-
wach porozumień horyzontalnych  
w tym: 

17 14 18 9 

− prowadzone na podstawie art. 101 
TFUE 

1 1 1 0 

postępowania antymonopolowe w spra-
wach porozumień wertykalnych, w tym: 

20 15 23 11 

− prowadzone na podstawie art. 101 
TFUE 

0 0 0 0 

postępowania antymonopolowe w spra-
wach nadużycia pozycji dominującej, 
w tym: 

92 73 106 73 

− prowadzone na podstawie art. 102 
TFUE 

1 0 1 1 

postępowania wyjaśniające 509 324 469 303 

Źródło: Na podstawie [UOKiK, 2012; UOKiK, 2013].  

 
Prezes UOKiK ma możliwość wydania tzw. decyzji zobowiązującej. Uza-

leżnione jest to przede wszystkim od wyjścia z inicjatywą przez samego przed-
siębiorcę i zaproponowania konkretnych rozwiązań, które położą kres narusze-
niom. Prezes UOKiK odstępuje wówczas od nałożenia kary finansowej. Ponadto 
w przypadku porozumień ograniczających konkurencję o zwolnienie lub redukcję 
sankcji można się ubiegać w ramach programu łagodzenia kar – leniency. Program 
jest skierowany do skruszonych uczestników antykonkurencyjnych porozumień 
(zarówno wertykalnych, jak i horyzontalnych), którzy zdecydują się na dobrowolne 
zaniechanie bezprawnej praktyki i podejmą współpracę z UOKiK, przedstawia-
jąc dowody na jej istnienie. 

Celem programu jest zwiększenie wykrywalności karteli. Korzyści wynika-
jące ze współpracy z organami antymonopolowymi – redukcja lub uniknięcie 
kary finansowej – mają zachęcić przedsiębiorców do zaprzestania praktyk naru-
szających reguły uczciwej rywalizacji rynkowej. Należy zauważyć, iż w ciągu 
ostatnich lat liczba wniosków zgłoszonych do UOKiK w ramach programu le-
niency stale wzrasta – w 2008 r. zgłoszono 3 wnioski, w 2009 – 6, w 2010 – 8, 
w 2011– 2, a w 2012 – 16. 

Rozwój potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstwa wymaga często 
wzmocnienia jego pozycji na rynku. Z tego też względu koncentracja, która 
może przybierać różne formy, tj. połączenie (fuzja lub inkorporacja), przejęcie 
kontroli nad innym przedsiębiorcą, utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (joint 
venture) oraz nabycie określonej części mienia innego przedsiębiorcy, jest stan-
dardem nowoczesnej gospodarki. Jednak postępująca złożoność procesów ryn-
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kowych spowodowała, że w określonych prawem przypadkach dopuszcza się 
ingerencję organów państwowych. Organy antymonopolowe mają obowiązek 
przeciwdziałania konsolidacji o potencjale ograniczającym konkurencję, mogą-
cym doprowadzić do trwałych zmian w strukturze rynku. 

Kontrolą UOKiK objęte są jedynie największe transakcje, które wywierają 
lub mogą wywierać wpływ na konkurencję na polskim rynku, przy czym obo-
wiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczy przedsiębiorców, których łącz-
ny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył równowartość 1 mld 
euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Po przeprowadzeniu postępowania 
prezes UOKiK może: 
• zgodzić się na koncentrację – jeżeli w wyniku jej przeprowadzenia konku-

rencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez po-
wstanie lub umocnienie się pozycji dominującej na rynku, 

• zgodzić się pod pewnymi warunkami – jeżeli po ich spełnieniu zrealizowana 
zostanie ww. przesłanka, 

• wydać tzw. zgodę nadzwyczajną – gdy transakcja pomimo antykonkurencyj-
nego skutku przyczyni się do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicz-
nego albo będzie miała pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, 

• zakazać przeprowadzenia transakcji – jeżeli w jej wyniku konkurencja na 
rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 
umocnienie się pozycji dominującej na rynku. 

Prezes UOKiK może nałożyć na koncentrujących się przedsiębiorców karę 
pieniężną w wysokości do 10% ubiegłorocznego przychodu, jeżeli choćby nie-
umyślnie dokonają oni koncentracji bez uzyskania uprzedniej jego zgody. Takie 
sytuacje zdarzają się jednak bardzo rzadko – w 2011 r. nie było takiego przy-
padku, a w 2012 r. wystąpiły dwa takie przypadki. Ponadto prezes UOKiK wy-
dał w 2012 r. jedną decyzję nakładającą karę za nieudzielenie przez przedsię-
biorcę informacji w trakcie prowadzonego postępowania.  

Ogólną statystykę dotyczącą decyzji UOKiK w sprawie koncentracji przed-
siębiorstw w latach 2011-2012 przedstawia tab. 2. 

 
Tabela 2. Decyzje UOKiK w sprawie koncentracji przedsiębiorstw (2011-2012) 

Wyszczególnienie Rok 
2011 2012 

1 2 3 
Sprawy dotyczące kontroli koncentracji w tym: 206 194 
zakończone w danym roku 187 155 
Rodzaje rozstrzygnięcia: 
− zgoda na dokonanie koncentracji 166 136 
− zgoda na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku  

zostanie istotnie ograniczona – odstąpienie od zakazu koncentracji 
0 0 

− warunkowa zgoda 3 1 
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cd. tabeli 2 

1 2 3 
− zakaz 2 0 
− umorzenie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji 3 0 
− zwrot zgłoszenia zamiaru koncentracji 12 16 
− decyzje nakładające karę za niezgłoszenie zamiaru koncentracji 0 0 
− wycofanie zgłoszenia 1 2 

Źródło: Na podstawie [UOKiK, 2012; UOKiK, 2013].  

 
Jeszcze jednym istotnym obszarem oddziaływania UOKiK jest nadzór nad 

rynkiem i bezpieczeństwem produktów. Można wyróżnić w nim trzy zasadnicze 
kwestie: bezpieczeństwo produktów, zgodność z zasadniczymi wymaganiami 
oraz nadzór nad Inspekcją Handlową. 

Bezpieczeństwo produktów: Prezes UOKiK wszczyna postępowanie ad-
ministracyjne po otrzymaniu informacji od IH lub z innych źródeł, m.in. od kon-
sumentów lub organów z innych krajów UE. Gdy stwierdzi, że produkt stwarza 
zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników, może nałożyć na jego producenta 
lub dystrybutora określone obowiązki, m.in. zakazać wprowadzania produktu na 
rynek lub nakazać ostrzeżenie konsumentów, np. przez zamieszczenie ogłoszenia 
w prasie, wyeliminowanie zagrożenia, wycofanie produktu z rynku lub od konsu-
mentów. Dodatkowo może też nałożyć na podmiot odpowiedzialny za wprowadze-
nie produktu na rynek karę pieniężną w wysokości do 100 tys. zł. Produkty uznane 
przez prezesa UOKiK za niespełniające wymagań bezpieczeństwa są wpisywane do 
Rejestru produktów niebezpiecznych. Istnieje też możliwość, że przedsiębiorcy 
dobrowolnie zawiadamiają UOKiK o wykrytych nieprawidłowościach i podjętych 
działaniach naprawczych. Informacje te są następnie zamieszczane na stronie inter-
netowej UOKiK. Urząd monitoruje także przebieg akcji naprawczych. 

Zgodność z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami: 
Prezes UOKiK monitoruje system kontroli wyrobów pod kątem ich zgodności 
z zasadniczymi wymaganiami, wskazanymi w tzw. dyrektywach nowego podej-
ścia. W ramach swoich kompetencji prowadzi postępowania administracyjne na 
podstawie ustawy o systemie oceny zgodności i jeżeli stwierdzi, że określony 
produkt nie jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, wydaje decyzję nakazu-
jącą jego wycofanie z rynku i wpisuje go do specjalnego rejestru. Ponadto 
w przypadku uzyskania informacji o wyrobach niezgodnych z zasadniczymi 
wymaganiami Urząd może m.in. zlecić przeprowadzenie kontroli właściwemu 
wyspecjalizowanemu organowi (np. Inspekcja Handlowa, Główny Urząd Nad-
zoru Budowlanego). 

Nadzór nad Inspekcją Handlową: Prezes UOKiK planuje, koordynuje i mo-
nitoruje kontrole prowadzone przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej 
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stwa w danym kraju funkcjonują w ramach prowadzonej tam polityki gospodar-
czej oraz istniejącego prawa, to każde przedsiębiorstwo posiada specyficzny dla 
siebie układ instytucjonalny, który wpływa na efektywność jego działania. 

Jedną z formalnych instytucji działających w ramach rynkowego mechani-
zmu nadzoru korporacyjnego jest UOKiK. Sposób funkcjonowania tej instytucji 
powinien umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej korporacji, tak aby 
akcjonariusze mogli pomnożyć swój kapitał, a otoczenie korporacji uchronić 
przed negatywnymi skutkami procesu tworzenia bogactwa. 
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THE ROLE OF PRODUCTS MARKET INSTITUTION  
AS A MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE 

Summary: This paper concerns related to corporate governance. On the basis of the 
New Institutional Economics special role in the exercise of institutions whose essential 
function is to reduce uncertainty by identifying the standards that govern the behavior of 
the various stakeholders, including businesses, and defining the boundaries of what is 
lawful. As part of the corporate governance mechanism of the market one of the key 
areas is the products market and the institution – Office of Competition and Consumer 
Protection. 
 
Keywords: corporate governance, institutions, product market. 
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