Grupa robocza CARS „Nowelizacja uokik z 2007 r.”

1. W związku z poinformowaniem opinii publicznej o trwających w UOKiK pracach nad
nowelizacją uokik z 2007 r., które mają na celu wzmocnienie skuteczności ochrony
konkurencji, 21 kwietnia 2007 r. podjęta została w CARS decyzja o powołaniu do życia
Grupy Roboczej ds. nowelizacji uokik z 2007 r. (dalej: GR); pracami GR kierować będą T.
Skoczny i M. Bernatt.
2. Pierwszymi członkami GR są autorzy indywidulanych lub redaktorzy zbiorowych
komentarzy do ustaw antymonopolowych (E. Modzelewska-Wąchal; K. Kohutek i M.
Sieradzka; C. Banasiński; A. Jurkowska-Gomułka, D. Miąsik i T. Skoczny; A. Stawicki i E.
Stawicki). Skład GR jest otwarty dla wszystkich członków i współpracowników CARS oraz
innych zainteresowanych osób, w tym w szczególności autorów komentarzy poszczególnych
przepisów uokik z 2007 r. Jedynym warunkiem członkostwa w GR jest wyrażenie gotowości
udziału w pracach GR.
3. Podstawowym celem działania GR jest skoordynowanie udziału w procesie konsultacji
społecznych związanych z planowaną nowelizacją uokik z 2007 r. oraz w projektowaniu
innych pożądanych zmian ustawy przedstawicieli różnych środowisk naukowych i
profesjonalnych zajmujących się regułami ochrony konkurencji i konsumentów; dwoma
szczególnymi celami działania GR są zatem:
a) twórcze analizowanie i komentowanie propozycji zmian przepisów uokik z 2007 r.
przedstawianych przez UOKiK i inne podmioty;
b) formułowanie uzasadnionych propozycji innych zmian uokik z 2007 r. oraz przedkładanie
ich UOKiK i innym podmiotom.
4. CARS zaproponuje Stowarzyszeniu Prawa Konkurencji (SPK) ścisłą współpracę w
konsultowaniu projektów przedłożonych przez UOKiK i projektowaniu innych zmian. Formy
tej współpracy zostaną określone później.
5. Głównymi formami działania GR są:
a) mailowa wymiana między członkami GR opinii o proponowanych zmianach lub własnych
propozycji zmian;
b) bieżąca rejestracja tych opinii i propozycji w formie specjalnej tabeli;
c) prace w podgrupach utworzonych dla konkretnych propozycji zmian;
d) spotkania dyskusyjne zainteresowanych członków GR (podgrupy) i osób zaproszonych
przez GR (podgrupę);
e) formułowanie projektów założeń zmian konkretnych przepisów uokik z 2007 r. przez
określonych członków GR i ich przedkładanie UOKiK i innym podmiotom po akceptacji GR.

6. Harmonogram prac GR będzie dostosowany do wymogów formalnego procesu
konsultacji zmian zaproponowanych przez UOKiK. Zakładając, że projekt noweli zostanie
przedstawiony do konsultacji jeszcze w maju, prace GR w maju koncentrować się będą na
komentowaniu tego projektu oraz na identyfikacji innych pożądanych zmian uokik z 2007 r.
Projekty założeń zmian zaproponowanych przez uczestników prac GR zostaną sformułowane
w czerwcu.
7. Podstawowymi zasadami udziału w konsultacjach projektu noweli przedłożonej przez
UOKiK i projektowaniu innych pożądanych zmian ustawy są jawność i przejrzystość.
Wszelkie projekty i propozycje będą publikowane na stronie internetowej CARS
www.cars.wz.uw.edu.pl w zakładce „Doradztwo i szkolenia” oraz na łamach „internetowego
Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” (iKAR), dostępnego ze specjalnej strony
internetowej www.ikar.wz.uw.edu.pl. Pierwsze propozycje zmian uokik z 2007 r. są treścią
artykułów opublikowanych już w inauguracyjnym numerze iKAR (1/2012). Także nr 2/2012
iKAR preferowane będą artykuły zawierające uzasadnione propozycje zmian ustawy. W
imieniu Komitetu Redakcyjnego iKAR gorąco zachęcam do przedkładania takich właśnie
publikacji do nr 2/2012 do końca maja.
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