
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA ZMOWIE KONKURENCYJNEJ 
 

Oświadczenie dotyczy polityki KIGEiT gwarantującej, że członkowie tej organizacji będą postę-
powali podczas swojej aktywności w Izbie zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi wspierają-
cymi zasady wolnego handlu, niezaburzania zasad nieskrępowanej konkurencji i regulacjami zmierza-
jącymi do zapobiegania zmowom konkurencyjnym (antytrustowym) w kraju i Unii Europejskiej. Każ-
dy z podmiotów zaangażowanych w prace Izby powinien wdrożyć własną politykę zapobiegania 
zmowom konkurencyjnym, z którą jest zaznajomiony i powinien ją stosować także w pracach Izby. O 
ile to możliwe należy dyskutować ww. kwestie z własnymi działami prawnymi. 

Regulacje dotyczące nieskrępowanej konkurencji i polityki zapobiegania zmowom konkurencyj-
nym zabraniają zawierania niektórych rodzajów umów i uzgadniania praktyk postępowania pomiędzy 
konkurującymi firmami w odniesieniu do warunków i terminów oraz bezpośrednich obszarów konku-
rencji. Wymiana informacji poufnych lub wrażliwych może być sama w sobie naruszeniem zasad 
wolnej konkurencji nawet wtedy, jeśli podmioty wymieniające informacje poufne nie uczestniczą w 
zmowach konkurencyjnych ani praktykach kartelowych. Podobnie wykorzystywanie informacji we-
wnętrznych wymienianych wewnątrz Izby do celów osłabienia pozycji konkurenta będzie traktowane 
jako działanie niedopuszczalne. Ponieważ sądy lub agencje rządowe mogą (prawidłowo lub nie) dojść 
do wniosku, że osoby, które rozmawiały o danym zagadnieniu mogły pośrednio lub bezpośrednio 
dojść do niedozwolonych porozumień mających charakter zmowy, konkurujący ze sobą członkowie 
Izby nie powinni pomiędzy sobą bez obecności upoważnionego doradcy prawnego dyskutować nastę-
pujących tematów (ani też wymieniać informacji ich dotyczących): 

a) informacje dotyczące cen, składników ceny, rabatów, strategii cenowych, sposobów wylicza-
nia cen a także zamierzeń dotyczących planowanych zmian cen; 

b) warunków i terminów dostaw w relacji do umów ze stronami trzecimi;  

c) informacji o strategiach biznesowych, sposobach przyszłych zachowań na rynku oraz wpro-
wadzania nowych produktów lub wdrożeń; 

d) szczegółowych informacji na temat zysku, marży zysku, udziałów w rynku, planowanych in-
westycji, zdolności produkcyjnych dopóki informacje te nie będą publicznie dostępne; 

e) poufnych lub wrażliwych informacji dotyczących inicjatyw rozwojowych i badawczych; 

f) koordynacji przetargów lub licytacji i ustaleń dotyczących sposobu postępowania wobec stron 
trzecich, podziału rynków (produktowych lub geograficznych), klientów lub źródeł zaopatrze-
nia, wyraźnej milczącej zgody lub bojkotu wybranej firmy lub odcięcia od źródeł zaopatrzenia 
lub zakupu wybranej firmy. 

Członkowie Izby powinni rozumieć i uznać, że te zasady odnoszą się nie tylko do dyskusji na 
formalnych spotkaniach, ale do wszystkich nieformalnych dyskusji także tych poza formalnymi spo-
tkaniami. Powinni być świadomi, że nie ma czegoś takiego jak „dyskusja poza protokołem” lub „dys-
kusja nieoficjalna” gdy dotyczy ona tematów zaburzających konkurencję lub dotyczących regulacji 
zapobiegających zmowom konkurencyjnym. 

Należy podkreślić, że postępowania prawne przeciw zmowom konkurencyjnym i dochodzenia 
przeciw zaburzeniu nieskrępowanej konkurencji a także procesy cywilne powstają często na skutek 
nieformalnych rozmów na spotkaniach biznesowych lub spotkaniach „integracyjnych”. 

Jeżeli osoba reprezentująca dany podmiot-członka Izby ma wątpliwości, co do zgodności z pra-
wem jakichkolwiek proponowanych działań, sprawa powinna być przekazana w trybie natychmiasto-
wym do swojego departamentu prawnego danej firmy lub departamentu zewnętrznej firmy doradztwa 
prawnego obsługującej dany podmiot-członka, aby zapewnić pełną zgodność z powszechnymi i obo-
wiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zapobiegania zmowom konkurencyjnym i zaburza-
jącym nieskrępowaną konkurencję. 
 


