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Wybrana problematyka objęta wykładami Prawo ochrony konkurencji:

1. Podstawowe pojęcia prawne. Źródła prawa polskiego i europejskiego.

Praktyki ograniczające konkurencję: porozumienia antykonkurencyjne

(art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), art. 6 i n. Ustawy

o ochronie konkurencji i konsumentów (UOKiK) oraz nadużywanie pozycji dominującej

(art. 102 TFUE, art. 9 UOKiK). Istota Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003

– decentralizacja stosowania prawa konkurencji. Ewaluowanie istoty ochrony konkurencji

w kierunku koncepcji skutkowej (efektywność ekonomiczna, korzyść konsumencka).

2. Model ochrony konkurencji w świetle UOKiK (TFUE) - ochrona konkurencji

w interesie publicznym jako zasadnicza konstrukcja. Rodzaje postępowań w prawie ochrony

konkurencji. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Komisji

Europejskiej). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nr 1049/2001 – dostęp do informacji prawem podstawowym a ważenie interesów.

3. Prywatne wykonywanie prawa konkurencji jako mechanizm uzupełniający instrumenty

publicznoprawne. Rola Trybunału Sprawiedliwości w ukształtowaniu traktatowej

podstawy prawa podmiotowego do roszczeń cywilnoprawnych (odszkodowawczych)

przysługujących jednostce z tytułu naruszenia prawa konkurencji; inicjatywy Komisji

Europejskiej. Podmioty uprawnione (kontrahenci, konkurenci, konsumenci). Bariery

dochodzenia roszczeń – dostęp do informacji a leniency. Projekt dyrektywy

w sprawie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji.

4. Ochrona konkurencji a ochrona uczciwej konkurencji (zakresy regulacji UOKiK

a Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK), podmiotowy i przedmiotowy

zakres ochrony w świetle UZNK). Nowy europejski model ochrony konsumenta

przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi – Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym

praktykom rynkowym (bezpośrednia ochrona konsumentów – przyznanie legitymacji

czynnej, wprowadzenie listy zakazów ex lege, typizacja praktyk wprowadzających w błąd

i agresywnych, próba oceny z uwzględnieniem aspektu spójności prawa konkurencji).

5. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów. Postępowanie administracyjne

– przykłady decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(art. 24 i 25 UOKiK): przesłanki, istota i cele; badania rynku i działalność edukacyjna.
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