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Lublin, dnia c^ lipca 2018 r. 

Pan 
Przemysław Czarnek 
Wojewoda Lubelski 
ul. Spokojna 4 
20-914 Lublin 

W odpowielki na Pana pismo z M a 18 czerwca 2018 r. dotyczące niskich cen 
oferowanych producentom malin w bieżącymlsezonie skupowym, informuję, że Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Lublinie na podstawie art. 48 ustawy z 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zamierza wszcząć postępowanie 
wyjaśniające w celu ustalenia, czy działania przedsiębiorców zajmujących się skupem i 
przetwórstwem malin na terenie województwa lubelskiego nie naruszają przepisów w/w 
ustawy. 

Podstawową kwestią, wymagającą podkreślenia, jest fakt, że Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów nie jest organem regulującym ceny towarów, ma natomiast 
możliwość ingerowania w poziom stosowanych przez przedsiębiorców cen wówczas, gdy ich 
wysokość jest wynikiem stosowania przez nich antykonkurencyjnych praktyk - w tym zawarcia 
porozumienia ograniczającego konkurencję, tzw. zmowy cenowe. Jednocześnie pragnę 
wyjaśnić, że zgodnie z w/w ustawą, ze zmową cenową możemy mieć do czynienia jedynie w 
sytuacji, gdy pomiędzy co najmniej dwoma niezależnymi uczestnikami rynku doszło do 
uzgodnienia oferowanych ccn. Dla udowodnienia zmowy niezbędnym jest m.in. wykazanie 
istnienia bezpośrednich lub pośrednich kontaktów między konkurentami z zakresu koordynacji 
wzajemnych zachowań rynkowych. Od zmowy należy odróżnić tzw. zachowania paralelne 
przedsiębiorców, polegające na świadomym dostosowywaniu się przez nich do warunków 
rynkowych (np. w sytuacji nadprodukcji towaru), w tym zachowań konkurentów (w tego typu 
okolicznościach należy jednakże wykluczyć elementy ww. uzgodnień). 

Mając powyższe na względzie, proszę o przekazywanie przez Pana Wojewodę, do 
tutejszej Delegatury, wszelkich informacji uprawdopodobniających m.in. zawarcie 
niedozwolonego porozumienia na rynkach związanych ze skupem malin. Dodam, że Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi program pozyskiwania informacji od 
anonimowych sygnalistów, m.in. od byłych i obecnych pracowników firm naruszających 
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prawo. Z założenia, osoba, która poweźmie informację o niedozwolonym porozumieniu 
przedsiębiorców, może - w sposób anonimowy - zawiadomić o tym Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (numer telefonu : 22 55 60 500; adresu e-mail : 
sygnalista@uokik.gov.pl). Dodam, że szczegółowe dane dotyczące przedmiotowego programu 
dla sygnalistów, znajdują się na stronie www.konkurencia.uokik.gov.pl. 

Reasumując, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura 
w Lublinie podejmie wszelkie możliwe działania, w ramach posiadanych kompetencji, mające 
na cełu m.in. ustalenie, czy niski poziom cen skupu malin w sezonie 2018, nie jest wynikiem 
zmowy cenowej pomiędzy podmiotami działającymi na rynku skupu i przetwórstwa malin 
(województwo lubelskie). 

Ponadto informuję, że Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 
Bydgoszczy - prowadzi równocześnie postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne 
ustałenie, czy wobec dostawców warzyw i owoców, w szczególności truskawek, porzeczki 
czarnej i czerwonej, borówki amerykańskiej, aronii i malin, stosowane są praktyki nieuczciwie 
wykorzystujące przewagę kontraktową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 grudnia 
2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 67 ze zm.), co uzasadniałoby 
wszczęcie postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę 
kontraktową. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął przewidziane 
prawem działania wobec podmiotów zajmujących się skupem i przetwórstwem owoców 
miękkich, zmierzające w szczególności do ustalenia zasad podejmowania przez kontrolowane 
podmioty współpracy z dostawcami owoców oraz kształtowania warunków dostaw i płatności 
za nie. 

Pismo przygotował: Pioti• Majcher, główny specjalista, Delegatura UOKiK w Lublinie, dnia 
06.07.2018r. 
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