
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Zarządu Grupy Eurocash 

1 grudnia 2021 r.  

  
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) poinformował dzisiaj o nałożeniu ponad 76 mln zł kary 
na Eurocash – hurtowego dystrybutora żywności do blisko 80 tysięcy niezależnych polskich sklepów. 
Powodem takiej decyzji jest wg UOKIK wykorzystywanie przez Eurocash przewagi kontraktowej wobec 
dostawców – w tym wobec największych światowych koncernów spożywczych.  Wśród rzekomo 
poszkodowanych wg UOKIK dostawców, znajdują się zlokalizowane w Polsce firmy będące częścią takich 
gigantów jak koncern Nestle (największy producent żywności na świecie), amerykański Kraft Heinz, francuski 
Danone czy też niemiecka Unternehmensgruppe Theo Müller. 
  
Grupa Eurocash nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK, w tym ze stwierdzeniem, że spółka ma przewagę 
kontraktową nad zagranicznymi koncernami. Gdyby tak było, nie byłoby sytuacji, w której ceny oferowane 
dyskontom przez producentów są znacząco niższe niż ceny producentów w kanale zaopatrzenia niezależnych 
polskich sklepów.  
  
– Nałożenie kary na Eurocash najprawdopodobniej wzmocni dyskryminujące praktyki dostawców wobec 
segmentu polskich sklepów niezależnych co jeszcze bardziej pogorszy ich konkurencyjność względem sieci 
dyskontowych.  Nie leży to ani w interesie polskiego konsumenta ani polskiej gospodarki – mówi Jacek 
Owczarek, członek Zarządu Eurocash S.A. 
  
– Ustalenie przez UOKIK, że Eurocash ma przewagę kontraktową nad częścią największego koncernu 
spożywczego na świecie, dobrze obrazuje problem możliwej nieprawidłowej interpretacji definicji przewagi 
kontraktowej. UOKIK nie powinien chronić globalnych korporacji przed hurtownikiem, którego główna 
działalność koncentruje się na organizacji dostaw i poprawie konkurencyjności blisko 80 tysięcy polskich 
sklepów – dodaje Jacek Owczarek. 
  
Eurocash nie zgadza się z tą decyzją w całości i zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów od niniejszej decyzji. Ostateczna wysokość kary oraz termin zapłaty zostaną 
ustalone po zakończeniu postępowania odwoławczego i wydaniu prawomocnego wyroku w ww. sprawie. 

  

 
*** 

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów 

szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których blisko 80 tys. stanowią 

przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, 

marketingu, nowych technologii i edukacji. Misją Grupy - od 26 lat jej istnienia na rynku - jest umacnianie i promowanie 

polskiej przedsiębiorczości oraz handlu niezależnego.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, 

Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. Firma, w oparciu o placówki franczyzowe i własne, rozwija Delikatesy Centrum 

– największą sieć supermarketów w Polsce. 
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