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1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

Niniejsze zasady obowiązują wszystkie spółki i wszystkich pracowników1 grupy kapitałowej GEA. Do grupy 
kapitałowej należą: GEA Group Aktiengesellschaft (w dalszej części nazywanej „GEA”) oraz wszystkie spółki 
powiązane z grupą GEA Aktiengesellschaft w rozumieniu prawa spółek. 
 

2. KONKURENCJA / RYZYKO POROZUMIEŃ 
KARTELOWYCH 

GEA stosuje zasady uczciwej i wolnej konkurencji. Naruszenia zasad konkurencji wywołują niekorzystne skutki 
dla grup kapitałowych zorientowanych na wyniki, takich jak GEA. Przekonujemy naszych klientów jakością 
naszych produktów, zastosowań i usług oraz oferujemy je po konkurencyjnych cenach. 
 
Zmowy kartelowe i nadużywanie siły rynkowej mają poważne konsekwencje dla firm i ich pracowników na całym 
świecie. Mogą one prowadzić do nałożenia wysokich kar, wykluczenia z udziału w postępowaniach przetargowych 
oraz innych sankcji administracyjnych, a także do wniesienia roszczeń odszkodowawczych wobec spółek. 
Ponadto wobec zaangażowanych pracowników mogą być nakładane sankcje osobiste, takie jak pozbawienie 
wolności i grzywny lub kary, które w praktyce nierzadko sięgają rocznego dochodu brutto. Pracownicy 
uczestniczący w tych zmowach mogą ponadto być zobowiązani do zapłaty odszkodowania na rzecz GEA lub 
stron trzecich. 
 
Nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie współpracy wewnątrz grupy kapitałowej GEA wynikające z prawa 
konkurencji (tzw. przywilej grupy kapitałowej). W szczególności za konkurentów nie uważa się żadnych spółek 
kontrolowanych przez GEA. Dotyczy to przede wszystkim spółek należących w 100% do GEA. Niemniej jednak 
może wystąpić konieczność przestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych (por. pkt 3.6.3). Do spółek, 
nad którymi GEA nie sprawuje wyłącznej kontroli, np. do udziałów mniejszościowych (np. <50%) lub spółek joint 
venture prowadzonych wspólnie z innymi firmami (np. 50%), zastosowanie mają natomiast wskazane poniżej 
wymogi antymonopolowe, podobnie jak w przypadku konkurentów. 
 

3. HORYZONTALNE OGRANICZENIA KONKURENCJI 

W odniesieniu do konkurentów prawo antymonopolowe przewiduje liczne regulacje mające na celu zapewnienie 
braku ograniczeń konkurencji. Zakaz porozumień horyzontalnych obejmuje porozumienia i praktyki uzgodnione z 
innymi podmiotami, które ograniczają konkurencję.  
 
Jako konkurentów traktuje się spółki, których produkty lub usługi – po ewentualnej zmianie po stronie podaży – z 
punktu widzenia odbiorców są produktami zamiennymi lub które mogą bez większych nakładów być 
wprowadzane na rynek (jako potencjalne produkty konkurencyjne). Charakter decydujący ma przy tym 
(potencjalna) działalność na tym samym właściwym rynku. W tym kontekście zawsze obowiązuje postrzeganie 
całej Grupy obejmujące wszystkie działy i regiony, tzn. zwykły dostawca lub klient może być konkurentem także 
wtedy, gdy jednostka Grupy inna niż ta, z którą zawarta jest umowa, konkuruje z tym dostawcą lub klientem.  GEA 
może być również konkurentem dystrybutorów produktów GEA, jeżeli GEA nadal sprzedaje te produkty 
bezpośrednio klientowi. Dostawcy GEA mogą być również konkurentami, jeśli oferują produkty na rynku niższego 
szczebla. 
 

3.1. Zakazane zmowy dotyczące rynków lub klientów 
 
Porozumienia z konkurentami dotyczące podziału lub przydzielania projektów, terenów, obszarów dla produktów, 
pracowników i/lub klientów bądź grup klientów („pakty o nieagresji” lub zakazy konkurencji) są zakazane. Zakaz 
podziału rynków lub klientów nie zależy przy tym od sposobu dokonania podziału, np. na podstawie kwot, rodzaju 
i wielkości klienta, bezpośrednio lub pośrednio lub innych czynników. 
 

 
1Pojęcie „pracownik” obejmuje wszystkie osoby z kadry kierowniczej i pracowników niezależnie od ich płci. 
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Zabrania się również zawierania porozumień lub żądania od innych przedsiębiorców, aby nie dokonywali dostaw 
do określonych klientów (np. określonych mleczarni) lub grup klientów (np. branży chemicznej), lub aby nie 
dokonywali transakcji z określonymi dostawcami lub odbiorcami („bojkot”), np. przez ustalanie tzw. czarnych list. 
 

3.2. Zakazane ustalanie cen lub warunków sprzedaży 
 
GEA ustala ceny niezależnie od konkurentów na podstawie własnych kalkulacji ekonomicznych. Nigdy nie 
ustalamy cen z konkurentami. Ten ogólny zakaz dotyczy również poszczególnych składników cen. 
 
Zabronione są w szczególności porozumienia dotyczące: 

• Cen sprzedaży; 

• Składników cen; 

• Rabatów, zniżek, bonifikat lub innych obniżek cen; 

• Cen minimalnych (np. zakaz sprzedaży poniżej kosztów); 

• Marż; 

• Cen docelowych; 

• Kosztów dodatkowych; 

• Podwyższania lub obniżania cen (np. ogólne przerzucanie kosztów opłat drogowych uiszczanych od 

samochodów ciężarowych bądź kosztów surowców); 

• Cen zakupu uiszczanych na rzecz dostawców (np. uzgadnianie w zakresie pozycjonowania się 

konkurentów w negocjacjach rocznych, oprócz zatwierdzonych konsorcjów zakupowych - informacje na 

ten temat w pkt. 3.4). 

Zabronione są ustalenia dotyczące pozostałych warunków handlowych, na przykład: 

• Ogólnych warunków handlowych; 

• Warunków płatności; 

• Gwarancji; 

• Usług; 

• Terminów dostawy i transportu; 

• przetargów, postępowań ofertowych oraz trwających negocjacji umów, wraz z ustalaniem tego, która 

spółka składa ofertę (informacje o możliwości wspólnych ofert znajdują się w pkt. 3.6). 

 

Zakazane są nie tylko wyraźne lub dorozumiane, ustne lub pisemne porozumienia, ale także „praktyki 
uzgodnione”. Rozumie się przez to wszystkie formy koordynacji postępowania na rynku bez porozumienia, aby 
zmniejszyć niepewność co do przyszłego postępowania graczy na rynku. Praktyki uzgodnione mają w 
szczególności miejsce wtedy, gdy przedsiębiorstwa wymieniają poufne (niedostępne publicznie) informacje oraz 
ułatwiają rozpoznanie lub przewidzenie swojego zachowania na rynku w sposób umożliwiający wzajemne 
dostosowanie działań. Informacje takie obejmują zasadniczo wszystkie informacje wymienione w niniejszym 
punkcie. Realizacja porozumienia lub uzyskanie wyniku działań nie są niezbędne, aby uznać działanie za 
sprzeczne z prawem. Już samo porozumienie lub wymiana informacji są zabronione. 
 

3.3. Wymiana informacji związanych z konkurencją 
3.3.1. Zasady ogólne 
 
Już jednostronne przekazanie konkurentowi informacji mogących wpłynąć na konkurencję, na przykład o 
cenach, może zostać ocenione przez organy ds. konkurencji jako niedozwolone ograniczenie konkurencji i 
spowodować nałożenie odpowiednich sankcji. Organy zakładają, że wskutek przekazania takich informacji 
doszło do uzgodnionych praktyk konkurentów. Wykazanie, że do nich nie doszło, jest w takich przypadkach 
bardzo trudne. Decydujące znaczenie ma to, czy przekazane informacje mogą zmniejszyć stopień niepewności 
co do rzeczywistego zachowania konkurenta na rynku lub czy mogą wpłynąć na jego rzeczywiste zachowanie. 
Przekazywanie konkurentom tego rodzaju informacji przez GEA jest więc zabronione, podobnie jak 
przyjmowanie od konkurentów takich informacji i ich wykorzystywanie. 
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Ta zasada może mieć zastosowanie również wtedy, gdy takie informacje staną się dostępne publicznie 
(„sygnalizowanie”). Jeżeli GEA otrzyma od osób trzecich istotne informacje o konkurentach, może być to zgodne 
z prawem, jeżeli dana osoba trzecia nie jest wykorzystywana przez konkurenta do wymiany informacji. Klienci i 
dostawcy mogą w ramach zwykłych strategii negocjacyjnych ujawniać informacje o innych klientach i dostawcach, 
jednakże systematyczne ujawnianie takich informacji jest problematyczne. Dlatego należy zawsze 
odpowiednio wcześnie informować dział prawny GEA o wszelkich przypadkach ujawnienia informacji, 
które miało już miejsce lub jest planowane. 
 
Informacje poufne dotyczące konkurencji obejmują na przykład konkretne dane o aktualnych, a w szczególności 
przyszłych: cenach, kosztach, kalkulacjach, ilościach, marżach i ofertach, strategicznych planach biznesowych, 
zleceniach, klientach, negocjacjach umów, dostawach, obrotach i udziałach rynkowych oraz o planowanych 
innowacjach lub inwestycjach.  
 
Zastrzeżeń nie budzi przekazywanie danych dostępnych publicznie (dla każdego); dotyczy to również danych 
„historycznych”, na podstawie których z powodu upływu czasu nie można wyciągnąć już wniosków dotyczących 
aktualnego lub przyszłego zachowania na rynku. Zaleca się szczególną ostrożność, jeżeli na podstawie istniejącej 
struktury rynkowej (np. niewielu dostawców, stabilne warunki rynkowe, łatwo wymienialne produkty, ograniczenia 
regionalne) konkurencja już jest ograniczona. 
 
Jeżeli podmiot konkurencyjny ujawnia informacje mogące wpłynąć na konkurencję, pracownicy GEA są 
zobowiązani do jednoznacznego wyjaśnienia, że nie życzą sobie takiej wymiany informacji. Ponadto o zdarzeniu 
tym należy niezwłocznie powiadamiać dział prawny GEA za pośrednictwem Compliance Approval Tool. 
 

3.3.2. Spotkania branżowe i konferencje stowarzyszeń handlowych / 
obowiązek dokumentacji 

 
Przykazywanie i wymiana informacji wpływających na konkurencję są niedozwolone również w ramach spotkań 
branżowych lub konferencji stowarzyszeń handlowych. Uczestnicy z GEA muszą wcześniej sprawdzić program 
spotkania branżowego lub konferencji stowarzyszenia handlowego pod kątem tego rodzaju „tematów tabu” i 
ewentualnie zażądać wprowadzenia zmian. Jeżeli podczas posiedzenia czynione są aluzje do zabronionej 
wymiany informacji lub zakazanych porozumień, uczestniczący pracownicy GEA muszą natychmiast 
zaprotestować przeciwko omawianiu tych tematów. Jeżeli posiedzenie będzie kontynuowane bez zmian, 
uczestnicy z GEA muszą je opuścić. W takich przypadkach należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie za pomocą 
Compliance Approval Tool do działu prawnego GEA (patrz informacje powyżej 3.3.1). 
 
Każdy pracownik jest zobowiązany do archiwizowania wszystkich dostępnych dokumentów dotyczących 
członkostwa w stowarzyszeniach handlowych (np. wnioski o przyjęcie, statuty itd.) oraz udziału w konferencjach 
tych stowarzyszeń (np. zaproszenia i programy), aby w razie potrzeby mogły zostać skontrolowane przez dział 
kontroli wewnętrznej GEA, dział prawny GEA lub organy pod kątem ich zgodności z prawem antymonopolowym. 
 
Przystąpienie do stowarzyszenia lub podobnej organizacji przez GEA wymaga wcześniejszej pisemnej 
zgody działu prawnego GEA za pośrednictwem Compliance Approval Tool. Dotyczy to również sytuacji, 
kiedy pracownik w ramach wykonywania zadań dla GEA zostaje członkiem stowarzyszenia lub podobnej 
organizacji. 
 

3.3.3. Badania rynku, analizy rynkowe, benchmarking i inne systemy 
informacji rynkowej 

 
Udział w badaniach rynku, analizach rynku, procedurach benchmarkingowych i innych systemach informacji 
rynkowej charakteryzuje się przekazywaniem lub gromadzeniem istotnych biznesowo informacji od dużej liczby 
konkurentów. Udział w takich systemach lub procedurach informacji rynkowej może być niezgodny z zasadami 
konkurencji, jeżeli w związku z tym udziałem następuje niedozwolona wymiana informacji (patrz wyżej). Wynika 
to z obawy, że może dojść do „przepływu zwrotnego” informacji mających wpływ na konkurencję. Dokładniej 
mówiąc: uczestnicy dzięki „pośrednikowi informacji” mogą być w stanie zbierać informacje dotyczących 
wrażliwych danych biznesowych o konkurencji lub zapewniać sobie dostęp do takich danych. 
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W ramach takiego rodzaju systemów informacji rynkowej generalnie zabrania się oferowania istotnych biznesowo 
informacji na temat GEA lub pozyskiwanie takich informacji o konkurentach, chyba że są to informacje: 

• odpowiednio zanonimizowane (tzn. nie ma możliwości wyciągania wniosków co do indywidualnych 

podmiotów, co z reguły wymaga podsumowania / agregacji danych uzyskanych od co najmniej pięciu 

statystycznie istotnych podmiotów zgłaszających), a jednocześnie 

• nie odnoszą się do przyszłości (brak wspólnych prognoz dotyczących strategii istotnych dla rynku, np. o 

cenach i ilościach) lub  

• są mimo to powszechnie dostępne dla każdego lub 

• odpowiednio stare (historyczne, patrz wyżej). 

Uczestniczenie w takich systemach informacji rynkowej lub korzystanie z nich wymaga zawsze 
wcześniejszego zatwierdzenia przez dział prawny GEA za pośrednictwem Compliance Approval Tool. 
 

3.4. Współpraca z konkurentami 
 
Współpraca z konkurentami jest zasadniczo możliwa w różnych obszarach; na przykład możliwe jest uzgadnianie 
współpracy w zakresie zakupów lub badań, aby w ten sposób optymalnie wykorzystać dostępne kompetencje i 
zasoby. Obowiązuje przy tym zasada, że prawna dopuszczalność współpracy jest bardziej prawdopodobna, jeżeli 
współpraca ta jest „oddalona” od klienta. Prawdopodobieństwo prawnej dopuszczalności jest bardziej 
dopuszczalne w przypadku wspólnych prac badawczo-rozwojowych niż w przypadku wspólnej dystrybucji. Formy 
specjalne współpracy obejmują grupy robocze, konsorcja oferentów i inne konsorcja. „BIEGE”) i inne konsorcja, 
dla których obowiązują zasady określone w punkcie 3.6. 
 
Porozumienia o współpracy mogą prowadzić do koncentracji siły rynkowej, a tym samym do ograniczenia 
konkurencji. Na podstawie prawa antymonopolowego niedozwolone są porozumienia, które zawierają regulacje 
ograniczające konkurencję, takie jak podział klientów lub porozumienia cenowe (dotyczące części składowych 
cen) niebędące w bezpośrednim związku z rzeczywistą współpracą lub prowadzące do znacznego ograniczenia 
konkurencji. Ocena prawnej dopuszczalności współpracy z konkurentami zależy często od udziałów w rynku 
uczestniczących konkurentów oraz od wielu innych czynników, np. specjalnej treści lub przedmiotu porozumienia. 
Z zasady wszelkie formy współpracy z konkurentami wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez Dział 
Prawny GEA za pośrednictwem Compliance Approval Tool, chyba że w punkcie 3.5 (Dostawy koleżeńskie) 
określono inaczej. Należy pamiętać, że w celu wyraźnego rozgraniczenia między nielegalnym 
porozumieniem a legalną współpracą konieczna jest pełna dokumentacja (np. w porządku obrad), a 
wymiana informacji może dotyczyć tylko tych danych, które są absolutnie niezbędne do współpracy 
(„zasada ograniczonego dostępu”). 
 
Wcześniejszej zgody działu prawnego GEA wymagają w szczególności: 

• Umowy joint venture lub udział w innych wspólnych przedsięwzięciach z konkurentami; 

• Umowy licencyjne z konkurentami; 

• wspólna produkcja z konkurentami; 

• wspólne zakupy z konkurentami; 

• Zlecenie konkurentowi produkcji w charakterze producenta lub podwykonawcy przez GEA bądź zlecenie 

GEA produkcji w charakterze producenta lub podwykonawcy przez konkurenta; 

• wspólne oferty z konkurentami podczas przetargów (konsorcjum oferentów) oraz wszelkie próby 

kontaktowania się z konkurentem w sprawie oferty przetargowej, procedury składania ofert bądź 

bieżących negocjacji; 
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• Uzgodnienia z konkurentami w sprawie specjalizacji (np. przez uzgodnienie z konkurentem, że jedna 

strona zakończy produkcję określonego produktu i będzie później nabywać produkt od drugiej strony); 

• Współpraca z konkurentami w zakresie badań i rozwoju (R&D); 

• wspólne definiowanie wymagań i norm (jakość, materiały, konstrukcja itd.); często mogą być one 

przedmiotem spotkań stowarzyszeń branżowych, w związku z czym należy przestrzegać wytycznych 

określonych w pkt. 3.3.2. 

3.5. Dostawy dla konkurentów („Dostawy koleżeńskie“) 
 
Przypadkiem bardzo mocno związanym z praktyką w przypadku GEA jest zakup od konkurentów lub dostawa dla 
konkurentów („dostawy do/od konkurentów”). 
 
Takie dostawy do/od konkurentów są zasadniczo dozwolone, jeżeli odbywają się według specyfikacji klienta. 
Dostawy te są ponadto dozwolone w następujących sytuacjach:  

• cała procedura jest zgodna ze „zwykłymi” umowami dostawy z podmiotami niebędącymi konkurentami 

oraz  

• dostawy odnoszą się do poszczególnych projektów lub zamówień.  

Również wtedy wymiana informacji z konkurentem musi być ograniczona do określonych komponentów, których 
nabycie jest planowane oraz jest niezbędna do prowadzenia działalności (tzn. ogólna wymiana cenników i innych 
warunków jest zabroniona, por. pkt 3.3). 
 
Dostawy do/od konkurentów wymagają wcześniejszej zgody działu prawnego GEA przez Compliance 
Approval Tool, jeżeli zostały uzgodnione w formie długoterminowych umów dostawy (czyli porozumień 
wykraczających poza okazjonalny, pojedynczy przypadek, np. umowy ramowe, umowy z dostawcami i 
podwykonawcami). Dotyczy to również sytuacji, gdy kontrahenci nie konkurują bezpośrednio, ale w 
grupie dostawcy lub nabywcy znajduje się spółka, która konkuruje z umawiającą się stroną (patrz punkt 
3 na temat pojęcia konkurencji).  

 

3.6. Grupy robocze, konsorcja oferentów i inne konsorcja 
 
Podczas tworzenia grup roboczych (niem. „ARGE”), konsorcjów oferentów niem. („BIEGE”) lub innego 
konsorcjum należy często przestrzegać szczególnych przepisów w ramach poszczególnych przetargów oraz 
prawa zamówień publicznych. 
Obowiązują poniższe zasady: 
 

3.6.1. Dopuszczalność tworzenia grup roboczych, konsorcjów oferentów 
i innych konsorcjów 

 
Współpraca w związku z projektem w ramach grup roboczych, konsorcjów oferentów lub innych konsorcjów z 
podmiotami, które ze względu na prowadzoną przez siebie działalność w całej grupie nie są konkurentem dla 
GEA, jest zawsze dozwolona (na przykład grupa robocza lub konsorcjum z przedsiębiorstwem specjalizującym 
się w transporcie ciężkim). 
 
Tworzenie grup roboczych, konsorcjów oferentów lub innych konsorcjów z konkurentami jest sprzeczne z prawem 
konkurencji i jest dozwolone tylko wtedy, gdy GEA i konkurent nie byliby w stanie samodzielnie wykonać 
zamówienia lub nie staraliby się o uzyskanie zamówienia samodzielnie z istotnych powodów ekonomicznych. 
Obejmuje to w szczególności sytuacje, kiedy GEA stara się o uzyskanie tego samego zamówienia jako partner w 
ramach grupy roboczej, konsorcjum oferentów lub innego konsorcjum, a także samodzielnie. 
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Uzasadnione przyczyny, dla których GEA nie może samodzielnie wykonać zamówienia, mogą obejmować brak 
zasobów potrzebnych do realizacji projektu, takich jak: 

• wykwalifikowani pracownicy, 

• know-how w zakresie wymaganej wiedzy technicznej i procedur 

• urządzenia i materiały, 

• referencje i dopuszczenia, znajomość języków lub 

• brak zasobów do wykonania zlecenia. 

Brak możliwości samodzielnego wykonania zamówienia może wynikać również z tego, że GEA złożyła oferty/z 
pewnością złoży oferty na inne projekty oraz znacznego prawdopodobieństwa, że w wyniku przyznania zamówień 
na podstawie ofert wykorzystane zostaną dostępne zasoby. Przy ocenie możliwości wykonania zleceń należy 
uwzględnić zasoby, które są dostępne w grupie kapitałowej GEA, jeżeli ich wykorzystanie jest uzasadnione 
ekonomicznie. 
 
Istotne powody ekonomiczne uniemożliwiające samodzielne staranie się o zamówienie mogą obejmować na 
przykład: 

• wykonanie zamówienia przy korzystnym przebiegu pozwala oczekiwać pozytywnego wyniku 

ekonomicznego, jednak nieodłączne ryzyka w przypadku niekorzystnego przebiegu spowodowałyby 

znaczne straty; 

• urządzenia i maszyny niezbędne do wykonania zamówienia nie podlegają amortyzacji, a ich dalsze 

wykorzystywanie jest niepewne; 

• klient jednoznacznie życzy sobie utworzenia grupy roboczej (ARGE)/konsorcjum oferentów (BIEGE) 

(jeżeli jest to udokumentowane). 

Powodami uzasadniającymi utworzenie grupy roboczej (ARGE)/konsorcjum oferentów (BIEGE) nie są na 
przykład: 

• poprawa otoczenia konkurencyjnego, 

• zrównoważenie interesów oferentów, 

• zapewnienie równomiernego wykorzystania możliwości uczestników rynku, 

• poznanie kalkulacji konkurencji. 

Utworzenie grupy roboczej lub konsorcjum oferentów z konkurentem wymaga wcześniejszej zgody działu 
prawnego GEA przez Compliance Approval Tool oraz łączy się z obowiązkiem sporządzenia dokumentacji 
określonej w pkt. 3.6.2.  
 
Zgody działu prawnego GEA przez Compliance Approval Tool wymaga również sytuacja, kiedy GEA w 
ramach przetargów i postępowań ofertowych działa jako podwykonawca konkurenta lub zleca prace 
konkurentowi w roli podwykonawcy (patrz pkt 3.5 powyżej). 
 

3.6.2. Ocena dopuszczalności i powiązana dokumentacja 
 
Przed rozpoczęciem uczestnictwa w grupie roboczej, konsorcjum oferentów lub innym konsorcjum należy 
sprawdzić jego dopuszczalność na podstawie przepisów prawa stosując wymienione powyżej kryteria. 
Przeprowadzenie i wyniki tej oceny muszą zostać udokumentowane przez właściwego pracownika projektu zanim 
dział prawny GEA na tej podstawie będzie mógł wydać zgodę na udział w grupie roboczej, konsorcjum oferentów 
lub innym konsorcjum. W dokumentacji należy przejrzyście i konkretnie określić, dlaczego GEA nie może 
samodzielnie zrealizować zamówienia lub dlaczego nie może samodzielnie starać się o zamówienie z istotnych 
powodów ekonomicznych.  
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Jeżeli zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi dla projektu dodatkowo konieczna jest formalna zgoda lub 
przekazanie dokumentów zarządowi, należy w nich zapisać, że dopuszczalność grupy roboczej, konsorcjum 
oferentów lub innym konsorcjum została sprawdzona, zatwierdzona oraz zaakceptowana na podstawie 
niniejszych Wytycznych dotyczących konkurencji przez dział prawny GEA. 
 
W przypadku istnienia dozwolonej grupy roboczej, dozwolonego konsorcjum oferentów lub innego konsorcjum, 
to wymiana informacji związanych z konkurencją w tych ramach jest dozwolona tylko wtedy, gdy jest nieodzowna 
dla wspólnego wykonania zamówienia, tzn. wymianę należy ograniczyć do wymaganego zakresu minimalnego. 
 

3.6.3. Udział spółek powiązanych w procedurach zakupowych lub 
przetargowych 

 
Zaleca się ostrożność również w przypadku jednoczesnego udziału spółek GEA jako konkurentów w procedurze 
zakupowej lub przetargowej. Na podstawie prawa zamówień publicznych w przypadku przetargów publicznych 
wymagane jest oddzielne działanie takie jak w przypadku konkurentów niezależnych; prywatne procedury 
zakupowe lub przetargowe mogą przewidywać podobne zasady. Dlatego przed jednoczesnym udziałem 
różnych spółek z Grupy GEA w procedurze udzielenia zamówienia i przetargach należy odpowiednio 
wcześniej skonsultować się z działem prawnym GEA. 
 

4. Ograniczenia wertykalne 

W ramach współpracy z klientami i dostawcami, tzn. w przypadku różnych etapów produkcji lub obrotu, spółka 
ma większe możliwości działania niż w przypadku współpracy z konkurentami. Mimo to również tutaj jest wiele 
porozumień, które mogą być przedmiotem prawa antymonopolowego. 
 

4.1. Wpływ na ceny odsprzedaży  
 
Do relacji ze wszystkimi klientami GEA, którzy zamierzają odsprzedawać produkty GEA, tj. partnerami 
dystrybucyjnymi, takimi jak hurtownicy i detaliści, ale także generalnymi wykonawcami zastosowanie ma 
poniższe: 
 

4.1.1. Sztywne lub minimalne ceny odsprzedaży 
 
Zabrania się ustalania sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży. Takie praktyki określa się mianem 
poziomego utrzymywania cen („utrzymywanie cen odsprzedaży”) i są one bardzo krytyczne w świetle prawa 
antymonopolowego. Dlatego też GEA nie może zawierać umów z klientem końcowym w imieniu odsprzedawcy, 
prowadzić negocjacji cenowych z klientami końcowymi w imieniu odsprzedawców ani uczestniczyć w takich 
negocjacjach. Należy przy tym rozróżnić zasadniczo dozwolone informowanie o cenach sugerowanych, jeżeli 
GEA nie ma wpływu na faktyczne przestrzeganie tych cen. Podstawowa zasada mówi, że niewiążące ceny 
sugerowane mogą być zgłoszone i wyjaśnione, ale ponowne wskazanie w tym zakresie może mieć miejsce 
dokonane tylko raz. 
 

4.1.2. Systemy nadzoru cen odsprzedaży (monitoring) 
 
Nadzór cen odsprzedaży nie zawsze jest zabroniony. Świadomość istnienia takich systemów może jednak 
doprowadzić do faktycznego kontrolowania cen (ponieważ podmiot odsprzedający może czuć się „pod presją”) i 
spowodować z dużym prawdopodobieństwem znacznie bardziej krytyczną ocenę przed organy. 
 
Wprowadzenie i stosowanie systemów rejestrowania i monitorowania cen sprzedaży lub innych form 
monitorowania wymaga zatem uprzedniego zatwierdzenia przez Dział Prawny GEA za pośrednictwem 
Compliance Approval Tool. 
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4.2. Wpływanie na odsprzedaż 
 
Porozumienia mogą naruszać prawo antymonopolowei, jeżeli powodują ograniczenia w odsprzedaży nabytych 
produktów przez klientów (np. dystrybutorów). Ograniczenia w tym zakresie mogą odnosić się do: 

• obszaru, na którym klientowi wolno odsprzedawać produkty lub  

• określonych klientów / grup klientów, na rzecz których odsprzedaż jest dozwolona. 

Dopuszczalność porozumień w sprawie odsprzedaży zależy od różnych czynników (np. organizacja dystrybucji, 
pozycja na rynku). Należy je dokładnie sprawdzić w każdym przypadku. Ograniczenia odsprzedaży są możliwe 
jedynie w wyjątkowych sytuacjach (jeśli w ogóle) przy zachowaniu bardzo rygorystycznych warunków. 
Ograniczenia odsprzedaży obejmują również działania pośrednie, jak 

• Zmniejszanie rabatów lub bonifikat bądź odmawianie ich przyznania w przypadku dostaw na określone 

obszary / do określonych klientów; 

• wstrzymanie lub ograniczenie dostarczanych ilości (np. na żądanie na danym obszarze, na którym – lub 

w grupie klientów, w której – ma nastąpić ograniczenie obrotów sprzedawcy); 

• grożenie wypowiedzeniem umowy lub 

• utworzenie systemu nadzoru dystrybucji produktu (np. przez stosowanie różnych etykiet, numerów 

seryjnych lub indywidualnych znaków towarowych zaprojektowanych dla poszczególnych kanałów 

dystrybucji, z pomocą których kontrolowany lub nadzorowany ma być rzeczywisty cel dostaw towarów). 

Wszystkie porozumienia, które powodują ograniczenia dla klientów GEA w zakresie odsprzedaży 
nabytych produktów, wymagają wcześniejszej zgody działu prawnego GEA przez Compliance Approval 
Tool. Wyjątek stanowią uzgodnienia ze spółkami w Grupie kapitałowej GEA (patrz wyżej pkt 2 dotyczący 
przywileju grupy kapitałowej). 
 

4.3. Umowy o wyłączność i klauzule najwyższego uprzywilejowania  
 
W ramach umów o wyłączność mieszczą się na przykład umowy, w których: 

• zapotrzebowanie klienta (np. mleczarnia) na określone produkty pokrywane jest w całości lub w znacznej 

części przez GEA (umowa zakupu na zasadach wyłączności) lub  

• dostawca dystrybuuje swoje produkty wyłącznie za pośrednictwem lub na rzecz GEA („umowa o 

wyłącznej dystrybucji lub wyłącznych dostawach”) lub poddaje się zakazowi konkurencji i dostaw 

bezpośrednich lub 

• GEA zobowiązuje się do zaopatrywania wyłącznie jednego klienta lub do zakupu towarów wyłącznie od 

jednego dostawcy. 

Dopuszczalność umowy zobowiązującej do zakupu na zasadach wyłączności, nawet jeżeli żaden z 
uczestniczących podmiotów nie ma dominującej pozycji na rynku (por. pkt 5 poniżej), zależy od wielu czynników 
i od indywidualnego przypadku. Takimi czynnikami mogą być na przykład: 

• udział podaży i pokrytego popytu,  

• okres obowiązywania umowy,  

• konieczność/uzasadnienie ekonomiczne oraz  

• udział rynkowy uczestników. 

Klauzula najwyższego uprzywilejowania to gwarancja dostawcy, że nie będzie uzgadniać on z innymi klientami 
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korzystniejszych warunków umownych lub będzie świadomie ustalać gorsze warunki umowne, bądź 
zobowiązanie dostawcy, że zmieni warunki umowne, jeżeli przyzna innymi klientom korzystniejsze warunki 
umowne. 
 
Tak zwane „klauzule in blanco o zakazie konkurencji”, tj. bez odniesienia do konkretnego, neutralnego 
stosunku prawnego z dostawcą lub klientem, są zabronione. Klauzule o zakazie konkurencji formułowane 
po zawarciu umowy są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i zazwyczaj nie można ich uzgodnić na 
okres dłuższy niż jeden rok. Zawieranie umów w zakresie: (i) wyłączności (lub prawie wyłączności) (o 
łącznej wartości zobowiązania ≥ 80% łącznego popytu), (ii) zakazu konkurencji i zakazu dostaw 
bezpośrednich, a także (iii) długoterminowych zobowiązań do zakupu (o okresie obowiązywania ponad 5 
lat i o łącznej wartości zobowiązania ≥ 50 %) oraz (iv) uzgadnianie klauzul najwyższego uprzywilejowania 
z dostawcami lub klientami – wymaga wcześniejszej zgody działu prawnego GEA przez Compliance 
Approval Tool.  
 

4.4. Współpraca z doradcami handlowymi 
 
W przypadku współpracy z doradcami handlowymi w prawie antymonopolowym obowiązuje pod określonymi 
warunkami tzw. przywilej, który w wyjątkowych sytuacjach umożliwia wyznaczanie cen oraz wybór klientów, co 
nie jest uznawane za kartel, ponieważ doradcy handlowi w powyższym zakresie są traktowani jako 
niesamodzielne „przedłużone ramię” zleceniodawcy. W takiej sytuacji doradca handlowy 

• nie może ponosić ryzyka handlowego - poza swoją prowizją („prawdziwy” doradca handlowy) i 

• nie może działać na tym samym rynku jednocześnie jako samodzielny dystrybutor lub dostawca. 

Ponadto doradca handlowy nie może jednocześnie występować w imieniu dwóch lub większej liczby konkurentów 
w jednej procedurze udzielania zamówień lub negocjacjach umów. 
 
Współpraca z doradcami handlowymi, którzy: 

• ponoszą samodzielne ryzyko handlowe (np. ryzyko związane z magazynowaniem i obsługą 

towarów),  

• są również samodzielnymi dystrybutorami lub dostawcami bądź  

• reprezentują również innych konkurentów,  

musi zostać uzgodniona wcześniej z działem prawnym GEA. Ponadto należy wcześniej ustalić z działem 
prawnym GEA, czy GEA powinna rozpocząć współpracę w roli przedstawiciela handlowego osoby 
trzeciej. W powyższych przypadkach należy odpowiednio wcześnie skonsultować się z działem prawnym 
GEA. Zawieranie umów z doradcami handlowymi wymaga zatwierdzenia za pomocą narzędzia Third Party 
Tool zgodnie z zasadami dotyczącymi współpracy z osobami trzecimi. 
 

5. Nadużywanie pozycji dominującej na rynku 

Podobnie jak konkurenci, również GEA (i każde inne przedsiębiorstwo) dąży do silnej pozycji na rynku. Jest to 
dozwolone prawnie. Jeżeli jednak GEA na danym rynku osiągnie pozycję dominującą, wówczas obowiązują ją 
dodatkowe (bardziej rygorystyczne) wymagania prawa antymonopolowego. Jeżeli osiągnięta została pozycja 
dominująca na rynku, zabronione jest jej nadużywanie. Pozycja dominująca na rynku oznacza zdolność działania 
na rynku niezależnie od presji innych konkurentów lub dostawców. W przypadku udziału w rynku wynoszącym 
ok. jednej trzeciej lub uzależnienia mniejszych podmiotów, może mieć zastosowanie prawo antymonopolowe. 
Pozycja dominująca jest możliwa również na rynkach całkowicie niszowych. Na przykład konstruktor maszyn 
może mieć pozycję dominującą na rynku (oryginalnych) części zamiennych, jeżeli udział w rynku innych 
dostawców jest nieistotny lub inni dostawcy w ogóle nie oferują (nie mogą oferować) części zamiennych. 
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„Nadużycie” pozycji dominującej na rynku obejmuje: 

• nieuczciwe postępowanie wobec dostawców lub odbiorców lub  

• porozumienia, które z powodu ich oddziaływania na dostawców lub odbiorców niekorzystnie wpływają na 

konkurentów podmiotu mającego dominująca pozycję na rynku. 

Przede wszystkim ocena pozycji rynkowej wymaga określenia właściwego rynku, co często stanowi trudne 
zadanie. Należy w tym zakresie uwzględnić wiele czynników. Pozycja rynkowa zależy zasadniczo od tego, które 
produkty lub usługi są traktowane przez klientów jako wymienne.  
 
Ocena tego, czy określone postępowanie stanowi nadużycie, zależy często od złożonej analizy prawnej i 
ekonomicznej. 
 
W przypadku zauważenie oznak, że GEA w poszczególnych obszarach może mieć pozycję dominującą na 
rynku, w szczególności wtedy, gdy szacunkowy udział w danym rynku przekracza 30%, należy zawsze 
zwrócić się do działu prawnego GEA. 
 

6. Pozostałe informacje i dane kontaktowe 

Dalsze informacje o programie GEA dotyczącym zachowania zgodności z przepisami znajdują się tutaj: 
https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp  
 
Kodeks postępowania Grupy GEA oraz zasady Grupy GEA, na przykład zasady dotyczące uczciwości, 
konkurencji oraz osób trzecich, a także inne zasady istotne dla stosunku pracy, pracownicy GEA mogą znaleźć 
w Intranecie GEA. 
 
W przypadku pytań dotyczących kwestii Compliance prosimy o kontakt: 
 

GEA Group Aktiengesellschaft 
Legal & Compliance (G-LC) 
Compliance & Principle Legal Matters 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
compliance@gea.com 

 
Historia zmian 
 

Data Przegląd i weryfikacja 

1 czerwiec 2020 Przegląd bez zmian. 

1 czerwiec 2021 Przegląd bez zmian. 

6 kwietnia 2022 

Dodanie dalszych wyjaśnień dotyczących konkurencji, odniesienie do obowiązku 
zatwierdzania i powiadamiania za pośrednictwem narzędzia Compliance Approval 
Tool, włączenie zakazu odsprzedaży i zakazu zawierania klauzul „in blanco” o 
zakazie konkurencji, obowiązek zatwierdzania umów z doradcami ds. sprzedaży za 
pośrednictwem narzędzia Third Party Tool. 

https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
mailto:compliance@gea.com
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