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Nowość	za	nowością
(od redaktor numeru)

Pierwszy numer w Serii Antymonopolowej iKAR w 2017 r. jest kolejnym, przygotowywanym 
do publikacji w okresie bogatym w różnego rodzaju wydarzenia, które przykuwały uwagę osób 
zainteresowanych ochroną konkurencji i konsumentów w Polsce. 

Wiele działo się w sferze stosowania prawa, przede wszystkim w zakresie ochrony kon-
sumentów. Prezes UOKiK zaczął wykorzystywać na dużą skalę możliwość daną mu z dniem 
17 kwietnia 2016 r. przez dodany wówczas art. 31d ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, dotyczący istotnego dla sprawy sądowej poglądu Prezesa UOKiK. Od początku 2017 r. do 
końca lutego istotny pogląd przedstawiono w ponad dwudziestu sprawach sądowych, w szcze-
gólności dotyczących postanowień umów kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka 
szwajcarskiego. Ponadto zmieniła się polityka karania przedsiębiorców za praktyki naruszające 
zbiorowe interesy konsumentów. Najpierw w połowie grudnia 2016 r. UOKiK poinformował, że 
„swoją ważność straciły” Wyjaśnienia Prezesa UOKiK z 2013 r. w sprawie ustalania wysokości 
kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i usunął 
ten dokument ze strony internetowej UOKiK. Nowych wyjaśnień dotychczas nie opublikowano, 
aczkolwiek Polska Agencja Prasowa donosiła pod koniec 2016 r., że Prezes UOKiK zapowiedział 
zmianę wyjaśnień w odniesieniu do wysokości kar w ten sposób, że „[w]yjściowy pułap ma zostać 
podniesiony z 1–3 proc. do około 6 proc.”1. Prezes UOKiK zapowiedział też zakończenie ery tzw. 
miękkich wezwań (art. 49a ustawy dodany z dniem 17 kwietnia 2016 r.). Deklaracje te wpisują się 
w najnowszą praktykę decyzyjną Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów. W drugiej połowie grudnia 2016 r. Prezes UOKiK po raz pierwszy w historii 
nałożył na przedsiębiorcę za stosowanie tego rodzaju praktyk karę pieniężną w wysokości bli-
skiej 10 proc. obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku obrotowym2. Kilkoma 
kolejnymi decyzjami3 wydanymi w sprawach tego rodzaju praktyk nałożono na przedsiębiorców 
kary pieniężne w łącznej wysokości ok. 90 mln złotych. 

Jeśli chodzi o sferę stanowienia prawa, nie sposób nie wspomnieć o trzech inicjatywach usta-
wodawczych, które rzutują bądź będą rzutować na zakres zadań Prezesa UOKiK. Po pierwsze, 
23 września 2016 r. została uchwalona ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, 
która weszła w życie 10 stycznia 2017 r. Po drugie, 15 grudnia 2016 r. uchwalono ustawę o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi 
i spożywczymi, która wejdzie w życie 12 lipca 2017 r. Po trzecie, Rada Ministrów zakończyła prace 
nad projektem ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa 
konkurencji, implementującej Dyrektywę odszkodowawczą 2014/104/UE, i skierowała go do Sejmu. 

1 P. Ceregra, UOKiK bierze się za nieuczciwych przedsiębiorców. Kary będą znacznie wyższe, 28.12.2016, http://next.gazeta.pl/next/7,151003,21176051,uokik-
-bierze-sie-za-nieuczciwych-przedsiebiorcow-kary-beda.html#BoxBizLinkZ20 (14.02.2017). 
2 UOKiK, Telefonia Polska Razem – decyzja UOKiK, 9.01.2017, https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12834&news_page=3 (14.02.2017).
3 Nr DDK-20/2016, DDK-24/2016, DDK-26/2016, RBG-10/2016, RKR-14/2016, RKR-15/2016.
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Te dwie ostatnie nowości są przedmiotem szeregu artykułów zawartych w bieżącym numerze 
iKAR-a. Agata Jurkowska-Gomułka przedstawia krytyczne uwagi do wyboru przez ustawodawcę 
Prezesa UOKiK jako organu właściwego w sprawach praktyk nieuczciwego wykorzystania przewa-
gi kontraktowej. Michał Zaremba zajmuje się szerszym zagadnieniem ochrony małych i średnich 
przedsiębiorców przed eksploatacją ze strony dużych podmiotów rynkowych (relacją B2b), nato-
miast Katarzyna Manteuffel i Mikołaj Piaskowski koncentrują się na zagadnieniu relacji klauzuli 
generalnej do przykładowego katalogu nieuczciwych praktyk w ustawie o przeciwdziałaniu nie-
uczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 
W sekcji przeglądów prawa i orzecznictwa Małgorzata Salitra analizuje regulacje wprowadzone 
ww. ustawą, Wojciech Łyszczarz podejmuje zaś problematykę zwalczania nadużywania przewagi 
kontraktowej w handlu detalicznym produktami spożywczymi w Niemczech. 

Co do projektowanej ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naru-
szenie prawa konkurencji, Kamil Kłopocki analizuje czy potrzebna jest definicja legalna kartelu. 
Aleksandra Milewska poddaje analizie regulację solidarnej odpowiedzialności sprawców narusze-
nia prawa konkurencji przewidzianą w projekcie ww. ustawy. Anna Tworkowska-Baraniuk zajmuje 
się polską próbą implementacji dyrektywy odszkodowawczej w zakresie terminów przedawnienia. 
Z kolei w artykule Patrycji Szot znajdujemy analizę regulacji ułatwień dowodowych i rozpoznawa-
nia spraw w projekcie ww. ustawy.

Ponadto, jak w każdym numerze, iKAR prezentuje Czytelnikowi artykuły naukowe poświęcone 
zróżnicowanej tematyce, tym razem artykuł Radosława Niwińskiego dotyczący zakazu third-party 
ownership ustanowionego przez FIFA w kontekście unijnych reguł ochrony konkurencji oraz artykuł 
Pauliny Korycińskiej-Rządcy dotyczący odpowiedzialności osoby fizycznej w związku z zawarciem 
przez przedsiębiorcę porozumienia przetargowego w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym. 

W bieżącym numerze iKAR-a Czytelnik znajdzie również glosy do orzecznictwa unijnego 
i krajowego (Marta Michałek-Gervais, Szymon Gołębiowski). Po raz czwarty na łamach iKAR-a 
pojawia się omówienie orzeczenia przygotowane przez studenta (Elwira Konopko), a nagrodzo-
ne pierwszą nagrodą w dorocznym konkursie organizowanym od kilku lat przez Katedrę Prawa 
Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa UwB. 

Rok 2017, podobnie jak rok ubiegły, będzie obfitował w wydarzenia konferencyjne. W ak-
tualnym numerze przedstawiamy sprawozdania z Piątej konferencji doktoranckiej dotyczącej 
prawa konkurencji (14.10.2016 r., WP Uniwersytetu w Białymstoku) i Konferencji „Nowe zaka-
zane praktyki sieci handlowych? Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu prze-
wagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi spożywczymi” (30.11.2016 r., „Rzeczpospolita” 
i Modzelewska&Paśnik). Przed nami natomiast 2. Konferencja Międzynarodowa WP Uniwersytetu 
w Białymstoku i CARS pn. Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern 
European Perspective (poświęcona implementacji dyrektywy 2014/104/UE w państwach unijnych 
regionu Europy Środkowo-Wschodniej), która odbędzie się w dniach 29–30 czerwca 2017 r., 
CLASF & CARS Workshop pn. Reform of Regulation 1/2003 – Effectiveness of the NCAs and 
Beyond (28.04.2017 r., WZ Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Szósta konferencja doktorancka 
dotycząca prawa konkurencji (27.04.2017 r., WP Uniwersytetu w Białymstoku).

Życzę owocnej lektury.

Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB 
Białystok, 08.03.2017 r.
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I.	Wprowadzenie
W dniu 30 grudnia 2016 r. po złożeniu podpisu przez Prezydenta RP zakończył się długotrwały 

proces uchwalania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej 
w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi1. Choć ustawa przyjęta została ostatecznie przez 
Sejm i Senat VIII kadencji, to jej projekt (nieco różniący się od finalnej wersji) był już procedowany 
w toku prac sejmowych poprzedniej kadencji. Jak niemal większość ustaw o charakterze sektoro-
wym, przyjęta regulacja budzi wiele kontrowersji wzmocnionych jeszcze stosunkowo wrażliwym, 
strategicznym charakterem działu gospodarki, którego ustawa dotyczy (obrót produktami rolnymi 
i spożywczymi). Już w pierwszym akapicie uzasadnienia projektu ustawy znalazł się komentarz, 
że „Ten obszar aktywności gospodarczej wiąże się bezpośrednio z bezpieczeństwem żywnoś-
ciowym kraju przez co ma również wymiar społeczny”2 (pisownia oryginalna). Nie tylko jednak 
sam przedmiot i zakres regulacji są źródłem kontrowersji. Autentyczne zdziwienie może budzić 
ukształtowany przez ustawodawcę model egzekwowania przyjętych w ustawie rozstrzygnięć i po-
wierzenie zdecydowanej większości narzędzi interwencyjnych przewidzianych w ustawie stoso-
waniu przez organ ochrony konkurencji, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dalej: Prezes UOKiK). 

W niniejszym artykule przedstawione zostaną argumenty wskazujące na to, że przyjęte przez 
ustawodawcę rozwiązanie, polegające na przydzieleniu Prezesowi UOKiK roli organu odpowie-
dzialnego za wdrażanie ustawy, trzeba uznać za całkowicie chybione. Już na wstępie należy 
zastrzec, że sam fakt „doposażenia” monokratycznego organu zajmującego się kluczowymi dla 
prawidłowego funkcjonowania gospodarki kwestiami ochrony konkurencji oraz niezwykle rozległym, 
a ważkim dla obywateli, obszarem ochrony konsumentów można uznać za najmniej znaczący 
(jeśli chodzi o ciężar gatunkowy) argument potwierdzający nietrafność rozstrzygnięć nowo przy-
jętej ustawy. Prezentowane zestawienie nie ma charakteru wyczerpującego, stanowi ono wynik 
wstępnych refleksji po zetknięciu się z nową regulacją, okazało się jednak na tyle interesujące, 
by w przyszłości stać się przedmiotem głębszych studiów. 

II.	Model	stosowania	narzędzi	przeciwdziałania	nieuczciwemu	
wykorzystywaniu	przewagi	kontraktowej	z	perspektywy	

instytucjonalnej
1.	Przedmiot	regulacji	ustawowej	–	przedmiot	interwencji

Celem omawianej ustawy, zdefiniowanym w art. 1, jest określenie zasad i trybu przeciwdzia-
łania nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej przez nabywców produktów rolnych lub 
spożywczych lub dostawców tych produktów. Zakres zastosowania przepisów ustawy ograniczo-
ny jest przez kryterium łącznej rocznej wartości obrotów między stronami kontraktu odnoszonej 
do 2 lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania przewidzianego w ustawie. W przypadku 
przedsiębiorców działających na rynku indywidualnie (tj. poza grupą kapitałową) próg obrotu 
ustanowiono na poziomie 50 000 PLN, natomiast w przypadku przedsiębiorców stanowiących 
część grupy kapitałowej kryterium obrotowe na poziomie 100 000 000 PLN stosowane jest wobec 
1 Ustawa z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 
(Dz.U. 2017, poz. 67); dalej: upnwpk.
2 Uzasadnienie, s. 1. Dostępne pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=790 (12.01.2017). 
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obrotów całej grupy (art. 2 pkt 1 i 2 upnwpk). Niewygórowana wysokość tych progów będzie de-
terminować intensywność interwencji Prezesa UOKiK na podstawie upnwpk – im niższy bowiem 
próg obrotowy, tym większa liczba potencjalnie nieuczciwych praktyk wymagających „ścigania” 
w świetle omawianej ustawy.

Zakaz stosowania nieuczciwych praktyk wykorzystujących przewagę kontraktową w łańcu-
chu dostaw produktów rolno-spożywczych z art. 6 upnwpk skonstruowany jest na wzór zakazów 
praktyk ograniczających konkurencję zawartych w art. 6 (zakaz porozumień ograniczających 
konkurencję) i art. 9 (zakaz nadużywania pozycji dominującej) ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów3. Interwencja Prezesa UOKiK w sprawach nieuczciwego wykorzystania przewagi 
kontraktowej będzie następować zatem ex post. Zakaz ma charakter klauzuli generalnej, której 
rozwinięcie stanowi art. 7 ust. 1 upnwpk wyjaśniający pojęcie przewagi kontraktowej (jako sytu-
acji, na którą składają się dwa elementy: brak wystarczających i faktycznych możliwości zbycia/
nabycia produktu oraz znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym dostawcy i nabywcy) 
oraz art. 7 ust. 2 upnwpk definiujący nieuczciwość jako sprzeczność z dobrymi obyczajami (ale 
tylko taką sprzeczność, która zagraża istotnemu interesowi drugiej strony lub taki interes narusza). 
Art. 7 ust. 3 upnwpk zawiera otwarty katalog praktyk uznanych przez ustawodawcę za najbar-
dziej reprezentatywne nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej. Ocena praktyk zakaza-
nych przez ustawę będzie musiała uwzględniać również postanowienia rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa (jeśli minister wykona delegację z art. 38q ust. 4 ustawy o Agencji Rynku Rolnego 
i organizacji niektórych rynków rolnych4 w brzmieniu nadanym przez art. 41 ust. 3 lit. b upnwpk). 
Minister określi minimalny okres obowiązywania umowy i minimalny okres realizacji dostaw od 
zawarcia umowy do realizacji ustawy. 

2.	Postępowanie	w	sprawach	nieuczciwego	wykorzystania	przewagi	kontraktowej	przed	
Prezesem	UOKiK

2.1.	Przebieg	postępowania

Za organ właściwy w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową 
w art. 8 upnwpk uznany został Prezes UOKiK. W toku prac rządowych i parlamentarnych nad 
regulacją nie pojawiła się żadna odmienna koncepcja co do powierzenia kompetencji objętych 
ustawą innemu organowi. 

Regulacje poświęcone postępowaniu w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących prze-
wagę kontraktową zawarte w rozdziale 3 upnwpk (art. 8–32) stanowią niemal wierną kopię wielu 
przepisów proceduralnych ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie postępowań 
w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Jeśli przyjąć za słuszny pogląd, że postępo-
wanie przed Prezesem UOKiK regulowane w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów ma 
charakter szczególnego postępowania administracyjnego, to analogicznie pogląd taki należałoby 
odnosić również do postępowania przed Prezesem UOKiK regulowanego przez upnwpk, choć 
podobieństwo procedur przewidzianych w obydwu wzmiankowanych ustawach skłania również do 
wniosku, że postępowanie z upnwpk jest jedynie pewną modalnością postępowania regulowane-
go w uokik. Akceptacji tego ostatniego poglądu może jednak sprzeciwiać się fakt, że upnwpk nie 
3 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2017, poz. 229); dalej: uokik.
4 Ustawa z 11.03.2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 401); dalej: uARR.
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zawiera ogólnego odesłania do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, odsyła jedynie do 
konkretnych jej przepisów. Wyklucza to również, moim zdaniem, możliwość stosowania w postę-
powaniach w sprawach nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej „miękkiego prawa” 
wypracowanego, nawet w przypadkach, gdyby było to ze wszech miar uzasadnione (np. wyjaśnie-
nia z 2015 r. dotyczące przedstawiania szczegółowego uzasadnienia zarzutów w postępowaniach 
w sprawach: 1) praktyk ograniczających konkurencję; 2) praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów; 3) nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy5). Ustawa – tak 
jak uokik – zawiera odesłania do k.p.a. – w sprawach nieuregulowanych (art. 24 ust. 1 upnwpk) 
i do k.p.c. – w sprawach dotyczących dowodów (art. 24 ust. 2 upnwpk).

Postępowanie w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, tak 
jak w przypadku praktyk ograniczających konkurencję, wszczynane jest wyłącznie z urzędu (art. 9 
ust. 1 upnwpk), może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym (art. 9 ust. 2 upnwpk). 
Z katalogu celów szczegółowych postępowania wyjaśniającego wskazanych w art. 48 ust. 2 
uokik ustawodawca przejął do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi 
kontraktowej jedynie odpowiednik art. 48 ust. 2 pkt 1 uokik, tj. wstępne ustalenie czy nastąpiło 
naruszenie przepisów ustawy uzasadniające wszczęcie postępowania (art. 10 ust. 2 upnwpk). 
Moim zdaniem zasadne byłoby wskazanie w upnwpk wprost możliwości wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego będącego odpowiednikiem badania rynku (obejmującego określenie jego struk-
tury i stopnia koncentracji) przewidzianego w art. 48 ust. 2 pkt 3 uokik, czyli badania mającego 
na celu badanie rynku pod kątem istnienia „wystarczających i faktycznych możliwości zbycia lub 
nabycia produktów rolno-spożywczych”. Można co prawda uznać, że przesłanka wystarczających 
i faktycznych możliwości zbycia lub nabycia produktów i tak będzie badana przez Prezesa UOKiK 
w ramach „wstępnego ustalenia”, że mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy (wszak stanowi 
ona jeden z elementów przewagi kontraktowej), można także stwierdzić, że nie ma przeszkód do 
prowadzenia postępowania wyjaśniającego w takim celu, skoro katalog celów tego postępowania 
nie ma charakteru wyliczenia enumeratywnego, jednak uzupełnienie ustawy o przepis będący – 
z zachowaniem specyfiki praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej – byłoby, 
w moim przekonaniu, czytelnym sygnałem, że istotą interwencji Prezesa UOKiK jest prawidłowe 
funkcjonowanie całego rynku dostaw i zakupów, a nie jedynie indywidualne relacje konkretnych 
dostawców i nabywców. Inaczej mówiąc, wskazanie takiego szczegółowego celu postępowania 
wyjaśniającego w pewnym sensie „obiektywizowałoby” działalność Prezesa UOKiK w obszarze 
praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej. 

Informacje o naruszeniu zakazu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej Prezes 
UOKiK może zaczerpnąć z zawiadomienia – zasady jego składania, jego treść oraz zasady postę-
powania organu z zawiadomieniem wskazane w art. 11 upnwpk są co do zasady tożsame z tymi 
określonymi w art. 86 uokik. Niestety, do upnwpk przeniesiona została również regulacja z art. 86 
ust. 4 uokik, mimo że niedostatecznie zabezpiecza ona interesy zawiadamiających. Różnicą między 
zawiadomieniami kierowanymi do Prezesa UOKiK na podstawie upnwpk i uokik jest jednak to, że 
w przypadku pierwszej z ustaw, zawiadomienie może złożyć wyłącznie przedsiębiorca dotknięty 
zakazaną praktyką (art. 11 ust. 1 upnwpk), natomiast w świetle art. 86 ust. 1 uokik – każdy (także 
np. konsument). Oczywiście, biorąc pod uwagę przedmiot regulacji upnwpk ograniczenie zakresu 

5 Wyjaśnienia dostępne pod adresem: https://uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php (12.01.2017).
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uprawnionych do złożenia zawiadomienia do „poszkodowanego” przedsiębiorcy jest właściwe, 
jednak pogłębia ono przekonanie, że oto organ administracji publicznej będzie ingerował w re-
lacje między indywidualnymi podmiotami, niejako „na zlecenie” przedsiębiorcy. Uwzględnienie 
interesu publicznego w omawianej ustawie mogłoby polegać choćby na dopuszczeniu złożenia 
zawiadomienia o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej przez organizacje przedsię-
biorców, zwłaszcza że również na gruncie upnwpk zawiadomienie nie ma charakteru wiążącego. 
Logiczną konsekwencją przyznania uprawnienia do złożenia zawiadomienia tylko jednej kategorii 
podmiotów – przedsiębiorcom dotkniętym zakazanymi praktykami – powinno być także przyzna-
nie takiemu zawiadamiającemu uprawnień strony (lub quasi-strony) w postępowaniu wszczętym 
przed Prezesem UOKiK, szczególnie że definiując zakazaną na gruncie omawianej regulacji 
praktykę ustawodawca w art. 7 ust. 2 upnwpk posługuje się pojęciem drugiej strony, wyraźnie „in-
dywidualizując” w ten sposób niedozwolony wymiar (kontekst) praktyki. Ustawodawca jednak tak 
mocno przywiązał się do koncepcji przeniesienia na grunt upnwpk modelu postępowania z ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, że nie zdecydował się na taką zmianę, choć – ze względu 
na przedmiot regulacji i cel interwencji – byłaby ona ze wszech miar uzasadniona.

Do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej przeniesiono 
– w zasadzie bez modyfikacji – także inne przepisy proceduralne ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów, w tym te dotyczące wystąpienia Prezesa UOKiK do przedsiębiorcy (bez wszczy-
nania postępowania) w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową 
(art. 12 upnwpk stanowi odpowiednik art. 49a uokik, odsyłając zresztą do tego przepisu); statusu 
strony postępowania i wszczęcia postępowania w drodze postanowienia (art. 13  upnwpk) czy 
żądania informacji od przedsiębiorców (art. 14 upnwpk). Art. 15 bezpośrednio odsyła do wybra-
nych przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dotyczących: środków dowodowych 
(art. 51–61 uokik); ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego (art. 69 uokik); ochrony 
tajemnicy przedsiębiorcy (art. 71–73 uokik, upnwpk nie przewiduje natomiast odpowiednika art. 70 
uokik regulującego zasady udostępniania informacji i dowodów uzyskanych w toku postępowania 
przed Prezesem UOKiK); uwzględniania w decyzji kończącej postępowanie jedynie zarzutów, do 
których strony mogły się ustosunkować (art. 74 uokik); zasad zwrotu kosztów postępowania w okre-
ślonych sytuacjach (art. 78 i 80 uokik). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu 
przewagi konkurencyjnej wyposaża także Prezesa UOKiK w uprawnienia do kontroli każdego 
przedsiębiorcy w kształcie przewidzianym w art. 105a–105k uokik, częściowo powtarzając treść 
przepisów z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (por. art. 16–19 upnwpk), a częścio-
wo odsyłając do odpowiedniego stosowania przepisów uokik (art. 20 upnwpk w odniesieniu do 
art. 105f–105h, art. 105j i art. 105k). Uprawnienie do kontroli przedsiębiorców jest uprawnieniem 
o silnie ingerencyjnym charakterze, uzasadnione wątpliwości może budzić wykorzystanie tego 
instrumentu do interwencji w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kon-
traktową, których publiczny wymiar nie będzie jednak w wielu przypadkach oczywisty. Podobnie 
jak ma to miejsce w art. 105m uokik, w art. 22 upnwpk przewidziana jest możliwość wniesienia 
zażalenia na czynności kontrolne do sądu ochrony konkurencji i konsumentów. 
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2.2.	Zakończenie	postępowania	

Postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową może 
zakończyć się wydaniem jednej z trzech decyzji: 1) decyzji stwierdzającej naruszenie zakazu 
(i ewentualnie nakazującej zaniechanie naruszenia), regulowanej w art. 26 upnwpk, a stanowią-
cej odpowiednik decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 1–3 uokik; 2) tzw. decyzji zobowiązującej, 
regulowanej w art. 27 upnwpk, odpowiadającej decyzji, o której mowa w art. 12 uokik; 3) decyzji 
umarzającej postępowanie jako bezprzedmiotowe (w przypadku niestwierdzenia naruszenia za-
kazu) na mocy art. 105 KPA. W porównaniu z możliwymi zakończeniami postępowania antymo-
nopolowego ustawodawca słusznie zrezygnował z możliwości nakładania na przedsiębiorców tzw. 
środków zaradczych, przewidzianych w art. 10 ust. 4–9 uokik, nie ma możliwości dobrowolnego 
poddania się karze (powszechnie uznawanego za rodzaj ugody), regulowanego w art. 89a uokik, 
generalnie jednak katalog decyzji, którymi Prezes UOKiK będzie operował w sprawach praktyk 
nieuczciwie wykorzystujących przewagę konkurencyjną, jest zasadniczo zbieżny z katalogiem 
przewidzianym dla naruszeń zakazów praktyk ograniczających konkurencję. Pewne zdumienie 
może budzić fakt włączenia do tego katalogu decyzji zobowiązujących, które mogą być wydawane 
w sytuacji uprawdopodobnienia [podkr. – AJG] naruszenia zakazu. Nie jest dla mnie jasnym, 
jakie elementy koncepcji zakazu praktyk nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej 
mogłyby podlegać uprawdopodobnieniu. O ile bowiem uprawdopodobnieniu mogą podlegać 
fakty (a za fakt należy uznać np. ograniczenie konkurencji w przypadku praktyk ograniczających 
konkurencję), o tyle uprawdopodobnieniu raczej trudno będzie poddać nieuczciwość, odnoszoną 
przecież do zindywidualizowanych konkretnych relacji, czy też sprzeczność z dobrymi obyczaja-
mi. W przypadku praktyk ograniczających konkurencję za uprawdopodobnione uznaje się często 
praktyki, które wielokroć w przeszłości zostały uznane za ograniczające konkurencję (np. ustalanie 
cen sztywnych lub minimalnych w porozumieniach wertykalnych) – zastosowanie mechanizmu 
uprawdopodobnienia wynika często stąd, że tożsame (do rozpatrywanego) zachowanie negatyw-
nie wpływało na konkurencję, przy czym ograniczenie (względnie brak ograniczenia konkurencji) 
ma charakter obiektywny. Jak uprawdopodobnienie miałoby wyglądać w przypadku praktyk nie-
uczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej? W odniesieniu do tych praktyk trudno mówić 
o obiektywizmie, skoro ich istotą jest subiektywne [podkr. – AJG] ukształtowanie relacji między 
dwoma konkretnymi przedsiębiorcami: nieuczciwość definiowana jest w art. 7 ust. 2 upnwpk jako 
(obok sprzeczności z dobrymi obyczajami) naruszenie lub zagrożenie (istotnego) interesu indy-
widualnego przedsiębiorcy. 

2.3.	Odwołania	od	decyzji	Prezesa	UOKiK

Kwestie odwołań od decyzji Prezesa UOKiK w sprawach praktyk nieuczciwego wykorzystania 
przewagi kontraktowej uregulowane są przez art. 28 i art. 29 upnwpk (odsyłający do konkretnych 
przepisów uokik) w sposób identyczny z odwołaniami od decyzji w innych postępowaniach pro-
wadzonych przez Prezesa UOKiK na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Organem właściwym do orzekania w sprawie odwołań od decyzji Prezesa UOKiK w sprawie nie-
uczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej stał się Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
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3.		Sankcje	za	naruszenie	zakazu	praktyk	nieuczciwego	wykorzystania	 
przewagi	kontraktowej	nakładane	przez	Prezesa	UOKiK

Sankcją za naruszenie zakazu praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontrakto-
wą jest kara pieniężna, określona na maksymalnym pułapie 3% obrotu z roku poprzedzającego 
wszczęcie postępowania (art. 33 upnwpk). Projektując karę pieniężną, ustawodawca nie poddał 
niestety refleksji wątpliwości zarysowanych tak w orzecznictwie, jak i w doktrynie w związku ze 
stosowaniem analogicznej konstrukcji kary za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konku-
rencję co do tego czy podstawa dla określenia wysokości kary w istocie powinna być odnoszona 
do całego obrotu, czy też nie powinna ona (już na poziomie przepisów, a nie dopiero stosowania 
prawa) być odnoszona do wartości obrotu produktem stanowiącym przedmiot zakazanej praktyki 
(w przypadku upnwpk: produktu stanowiącego przedmiot dostaw lub zakupów). Ustawa prze-
widuje również (na wzór uokik) kary pieniężne dla przedsiębiorców za nieudzielenie informacji 
lub udzielenie informacji nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd (art. 34 upnwpk) oraz 
za niewykonanie decyzji Prezesa UOKiK lub wyroków sądów dotyczących zakazanych praktyk 
(art. 35 upnwpk). Dodatkowo możliwe jest nałożenie kary na osobę pełniącą funkcje kierownicze 
u przedsiębiorcy za niewykonanie decyzji Prezesa UOKiK bądź uniemożliwianie lub utrudnianie 
kontroli (art. 36 ust. 1 upnwpk), jak również nałożenie kary na osoby upoważnione przez kontrolo-
wanego przedsiębiorcę za uniemożliwienie bądź utrudnienie wykonywania czynności przez organ 
lub za nieudzielenie bądź udzielenie nieprawdziwych informacji (art. 36 ust. 2 upnwpk). Wysokość 
tych kar jest analogiczna do wielkości kar określonych odpowiednio w art. 107 i 108 uokik. 

Inspiracja ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów dla ustawy o przeciwdziałaniu nie-
uczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej była na tyle silna, że ustawodawca posłużył 
się w nowej ustawie tym samym zestawem kryteriów ustalania wielkości kary, jakie przyjął dla 
ustalania wielkości kar za praktyki zakazane w uokik. Powielając treść art. 111 ust. 1 pkt 1 uokik, 
art. 37 ust. 1 pkt 1 upnwpk wymienia wśród kryteriów ustalanie wysokości kary m.in. skutki ryn-
kowe naruszenia. O ile zakres oddziaływania na rynek jest uzasadniony w przypadku praktyk 
ograniczających konkurencję, o tyle mniej zasadne jest uzależnianie kary od skutków rynkowych 
praktyk, których istotą są indywidualne relacje między konkretnymi przedsiębiorcami. Być może 
przez pojęcie skutków rynkowych w kontekście art. 37 ust. 1 pkt 1 upnwpk ustawodawca rozumiał 
znaczną liczbę przedsiębiorców dotkniętych praktykami – jeśli tak jest w istocie, to rekomendo-
wane byłoby uściślenie tego kryterium. 

4.		Rola	Agencji	Rynku	Rolnego	w	przeciwdziałaniu	praktykom	nieuczciwego	wykorzystania	
przewagi	kontraktowej	–	dualny	model	egzekwowania	zakazów?

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej – poprzez 
nowelizację ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych – wyposa-
ża w pewne (ograniczone) kompetencje co do przedmiotu swojej regulacji także Agencję Rynku 
Rolnego. Nowe brzmienie art. 20 ust. 1 pkt 4 uARR przewiduje uprawnienia Agencji do przepro-
wadzania „czynności sprawdzających” u dostawców lub nabywców wybranych produktów rolnych6 

6 Chodzi o produkty rolne należące do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 
z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. L 347 z 20.12.2013, s. 671–854).
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wyłącznie w odniesieniu do umów. Uprawnienie to na mocy art. 38q ust. 3a realizowane będzie 
przez dyrektora oddziału terenowego ARR właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby 
nabywcy (por. art. 41 pkt 3 upnwpk). Naruszenia polegające na braku umów dostaw produktów 
rolnych, jak również naruszenia warunków zawierania takich umów, podlegają karze pieniężnej, 
która może być nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez dyrektora terenowego oddziału 
ARR, w wysokości 10% zapłaty za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy (por. art. 40i i art. 40j 
uARR w brzmieniu nadanym przez art. 40 pkt 4 upnwpk). Egzekucja kar pieniężnych nakładanych 
przez ARR będzie odbywać się w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej tworzy zatem 
dualny model karania za praktyki nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej w przypad-
ku praktyk związanych z zawieraniem umów. Obydwa tryby nakładania kar za te praktyki (przez 
Prezesa UOKiK i przez ARR) mają charakter administracyjnoprawny, a ustawa w żaden sposób nie 
wyklucza równoległego stosowania tych dwóch trybów. Ustawa nie wyklucza co prawda uwzględ-
nienia kary nałożonej przez ARR w rozstrzygnięciu Prezesa UOKiK jako okoliczności łagodzącej 
(por. art. 37 ust. 3 upnwpk), ale też nie wskazuje faktu ukarania przedsiębiorcy przez ARR za tę 
samą (lub zbliżoną co do istoty praktykę) jako takiej okoliczności. W tych okolicznościach naturalnie 
rodzi się pytanie czy zamiarem ustawodawcy było jedynie penalizowanie nieuczciwych praktyk, 
czy wyeliminowanie niepożądanych praktyk z obrotu? Brak w ustawie przepisów eliminujących 
zbieg podstaw odpowiedzialności prawnej wskazuje raczej, niestety, na to pierwsze rozwiązanie.

Wyposażenie ARR w kompetencje do karania przedsiębiorców za nieuczciwe wykorzystanie 
przewagi kontraktowej poprzez określone nadużycia umowne w moim przekonaniu dowodzi tylko 
świadomości ustawodawcy co do tego, że przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym na 
określonym rynku produktowym może należeć do kompetencji wyspecjalizowanych organów ad-
ministracji, odpowiedzialnych za stan i poziom rozwoju konkretnego [podkr. – AJG] rynku/sektora. 
Tym bardziej zatem zasadne byłoby powierzenie całości kompetencji w zakresie przeciwdziałania 
nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi 
takiemu właśnie organowi, zamiast powierzania ich Prezesowi UOKiK.

III.	Czy	interes	publiczny	chroniony	przez	ustawę	 
o	przeciwdziałaniu	nieuczciwemu	wykorzystaniu	przewagi	

kontraktowej	odpowiada	interesowi	publicznemu	 
w	rozumieniu	ustawy	o	ochronie	konkurencji	i	konsumentów?

Uczynienie Prezesa UOKiK organem właściwym w zakresie przeciwdziałania nieuczciwemu 
wykorzystaniu przewagi kontraktowej rodzi kontrowersje/wątpliwości dwojakiego rodzaju: po pierw-
sze, czy przeciwdziałanie nieuczciwościom (tj. nieprawidłowościom w relacjach między stronami 
umów) w obrocie powinno być rzeczywiście powierzone organowi administracji; po drugie, czy, 
jeśli już w ochronę przed nieuczciwością angażowany jest organ administracji, nie powinien być 
to organ wyspecjalizowany?

Co do pierwszej ze wskazanych powyżej wątpliwości, trzeba nadmienić, że nawet jeśli w art. 1 
upnwpk jest mowa o „interesie publicznym”, to niekoniecznie jest to interes publiczny tożsamy 
z interesem publicznym, o którym mowa w art. 1 uokik. Uzasadnienie projektu ustawy o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej wskazuje, że za priorytetową 
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przesłankę interwencji ustawodawcy w stosunki kontraktowe w łańcuchu dostaw produktów rol-
nych i spożywczych jest bezpieczeństwo żywności, nie zaś zdrowe relacje konkurencyjne czy 
dobrobyt konsumentów. Jako cel upnwpk, choć nie pierwszoplanowy, jawi się także – w świetle 
uzasadnienia projektu ustawy – jakość żywności („nieuczciwe praktyki to przede wszystkim pre-
sja na uzyskanie jak najniższej ceny od nabywcy, a to z pewnością będzie się odbijać na niskiej 
jakości żywności oferowanej konsumentowi”). Nawet jeśli prawdziwe jest twierdzenie, że cena nie 
jest najważniejszym parametrem współczesnego konkurowania, to eliminacja a priori konkurencji 
cenowej w odniesieniu do sektora rolno-spożywczego (jak czyni to ustawodawca w uzasadnieniu) 
wydaje się przynajmniej dyskusyjna.

Tymczasem po 25 latach obowiązywania prawa konkurencji w Polsce ugruntowane orzecz-
nictwo antymonopolowe nakazuje pojmować interes publiczny, w sensie jakościowym (Stawicki 
i Stawicki, 2016, s. 41), jako ochronę istnienia mechanizmu konkurencji i jako optymalny sposób 
podziału dóbr w społecznej gospodarce7 (Jurkowska-Gomułka, 2015, s. 151–153). Zarówno 
w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa konkurencji rozpowszechniony jest pogląd upatrujący 
ostatecznego celu ochrony konkurencji w zapewnieniu i promowaniu dobrobytu konsumentów 
(Skoczny i Miąsik, 2014, s. 38–40). Sądom zdarza się włączać do pojęcia interesu publicznego 
także inne cele niż wyłącznie ochrona konkurencji8, niemniej jednak rozszerzanie celów ustawo-
dawstwa antymonopolowego na inne cele budzi kontrowersje w doktrynie. 

W świetle celu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej 
deklarowanego w uzasadnieniu projektu ustawy jako bezpieczeństwo żywności, interes publiczny, 
o którym mowa w art. 1 upnwpk, nie tylko nie może być rozumiany jako ochrona konkurencji, ale 
wręcz jako interes z ochroną konkurencji (i konsumentów) sprzeczny. 

Ochronie na gruncie upnwpk podlegają relacje kontraktowe między dostawcą a nabywcą 
produktów rolnych i spożywczych – „prywatny” charakter przedmiotu ochrony ustawy podkreśla 
brzmienie art. 7 ust. 2 upnwpk, odnoszące pojęcie nieuczciwości do zagrożenia i naruszenia 
interesu drugiej	strony [podkr. – AJG]. Definicja praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi 
kontraktowej nie uwzględnia żadnego (obiektywnego) elementu rynkowego czy konsumenckiego, 
wychodzącego poza (subiektywny) prywatny interes stron. Prywatny wymiar omawianej regulacji 
uwidacznia się silnie również w tych motywach uzasadnienia projektu ustawy, które wskazują na 
potrzebę oszczędzenia przedsiębiorcom (uzasadnienie w tym punkcie odnosi się głównie do re-
lacji małych dostawców z „wielkimi sieciami”) kosztów procesów sądowych oraz „retorsji ze strony 
wielkiej sieci w postaci zerwania współpracy”9.

Konstrukcja definicji zakazanych praktyk nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej 
w upnwpk wymusza konieczność ingerencji przez Prezesa UOKiK (względnie ARR) w indywidualne 
relacje umowne, w dodatku uzasadniając tę interwencję nieuczciwością ze strony przedsiębiorcy 
(potencjalnie) wykorzystującego przewagę kontraktową. Mimo że regulacja poświęcona przeciw-
działaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej powołuje się w art. 1 na interes 
publiczny, to sam ustawodawca dowodzi świadomości tego, że przepisy tej regulacji dotyczą 
w istocie stosunków prywatnoprawnych, zastrzegając w art. 4 upnwpk, że ochrona przewidziana 

7 Por m.in. wyr. SN z 19.02.2009 r., III SK 31/08, LEX nr 503413.
8 Por. np. postanowienie SN z 27.11.2014 r., III SK 21/14 (dostępny pod adresem: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20SK%2021-
14.pdf); wyrok SOKiK z 4.02.2015 r., XVII Ama 163/11. 
9 Uzasadnienie, s. 3.
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w tej ustawie „nie wyłącza ochrony wynikającej z innych ustaw, w	szczególności	z	przepisów	
o	zwalczaniu	nieuczciwej	konkurencji” [podkr. – AJG]. 

W różnorodnych klasyfikacjach prawa konkurencji rozróżnia się dwie jego gałęzie: publiczne 
prawo konkurencji (w polskim systemie prawnym „reprezentowane” przez ustawę o ochronie kon-
kurencji i konsumentów) i prywatne prawo konkurencji (w Polsce regulowane w postaci ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji10). Tradycyjnie regulacje dotyczące nieuczciwości w rela-
cjach między podmiotami prywatnymi czy to przedsiębiorcami (jak w przypadku wzmiankowanej 
powyżej uznk), czy przedsiębiorcami a konsumentami (jak w przypadku ustawy o przeciwdzia-
łaniu nieuczciwym praktykom rynkowym11) należą do domeny prawa prywatnego (nawet, jeśli 
uznk przypisuje się także cel w postaci ochrony interesu ogólnego, publicznego – zob. Szwaja 
i Kubiak-Cyrul, 2013, s. 9), w konsekwencji czego problem interpretacji pojęcia nieuczciwości 
(nieuczciwych praktyk) pozostawiony jest sądom powszechnym. Jest to rozwiązanie ze wszech 
miar słuszne, sądy są bowiem znacznie lepiej (ze względu na ich zadania i pozycję ustrojową) 
predestynowane do podejmowania tego rodzaju ocen wartościujących, angażujących również 
aspekty obyczajowe i moralne niż organ administracji, któremu Konstytucja i Kodeks postępowania 
administracyjnego przypisują specyficzne ramy i zasady funkcjonowania. Tymczasem, przyjmując 
upnwpk, prawodawca przełamał ten ugruntowany podział kompetencji i wyposaża w kompeten-
cje oceny nieuczciwości praktyk rynkowych właśnie organ administracji. Prawdą jest, że istnieją 
sytuacje, w których obydwa porządki ochrony konkurencji (tj. publicznoprawny porządek ochrony 
mechanizmu konkurowania i prywatnoprawny porządek ochrony uczciwości konkurencji) nakła-
dają się – dzieje się tak choćby na gruncie art. 24 ust. 2 pkt 3 uokik, gdy ustawodawca definiuje 
jedną z postaci praktyk naruszenia zbiorowych interesów konsumentów jako nieuczciwe praktyki 
rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji (Miąsik, 2015). Zauważmy jednak, że w tej konstrukcji 
w procesie stosowania prawa przesłanki nieuczciwych praktyk rynkowych czy czynów nieuczciwej 
konkurencji zostają dodatkowo „przefiltrowane” przez przesłanki stosowania ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów i to zarówno na poziomie art. 24, jak i art. 1 uokik. Prezes UOKiK 
porusza się w przypadkach zbiegu tych ustaw (poprzez art. 24 ust. 2 pkt uokik) w ramach tego 
samego wymiaru interesu publicznego – ochrony konkurencji i konsumentów. Inaczej mówiąc, 
bez względu na to, która z regulacji znajduje zastosowanie, ochronie podlega ten sam interes (tu: 
interes konsumentów), choć w jednym przypadku (uokik, upnpr) jest on chroniony bezpośrednio, 
w drugim (uznk) – pośrednio. Z taką zbieżnością wymiarów interesu publicznego niekoniecznie 
mamy natomiast do czynienia w przypadku „zbiegu” upnwpk i uokik. 

Trzeba jednak przyznać, że w owym przełamywaniu czystości podziału na prywatne i publicz-
ne prawo ochrony konkurencji (i konsumentów) ustawodawca zaczyna być konsekwentny, o czym 
świadczy zmiana (od 17 kwietnia 2016 r.) brzmienia art. 24 ust. 2 uokik dokonana nowelizacją uokik 
z 2015 r.: praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów przestały być definiowane jako 
godzące w te interesy bezprawne działanie przedsiębiorcy, obecnie są one określane jako godzące 
w interesy konsumentów sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowania przedsiębiorcy. 

Możliwe jest w tym miejscu także podniesienie argumentu, że organ ochrony konkurencji 
ma dużą praktykę w stosowaniu/interpretowaniu pojęć otwartych, które konstytuują praktyki 

10 Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503, ze zm.)
11 Ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 3 ze zm.).
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ograniczające konkurencję, a nawet – w kontekście art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik – w wykładni pojęcia 
nieuczciwe ceny. Ponownie jednak należy podkreślić, że na gruncie uokik ocenie organu pod-
lega zachowanie przedsiębiorcy w relacji do rynku (konkurencji) jako zjawiska gospodarczego, 
podczas gdy na gruncie upnwpk oceniane jest zachowanie przedsiębiorcy w relacji do innego 
przedsiębiorcy.

IV.	Uwagi	końcowe
Przyjmując, że ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym nie jest zo-

rientowana na ochronę konkurencji, ale na realizację innych celów, należy poddać w wątpliwość 
zasadność powierzenia egzekucji tej regulacji właśnie Prezesowi UOKiK. Naturalnie zrozumiałe 
jest, że zadaniem państwa jest ochrona różnych, często przeciwstawnych interesów, nie jest na-
tomiast już zrozumiałym to, że ochroną odległych i kłócących ze sobą interesów ma zajmować 
się jeden i ten sam organ. 

Prezes UOKiK pierwotnie powołany do zwalczania praktyk godzących w konkurencję 
i w konsumentów, bez względu na rynek, na jakim dochodzi do tych praktyk, nie powinien być 
wyposażony w szczególne kompetencje do interwencji w określonym sektorze, zwłaszcza, jeśli 
ta interwencja nie jest ukierunkowana na ochronę konkurencji. Nakładając na organ ochrony 
konkurencji obowiązek przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej, 
ustawodawca powiela zresztą błąd popełniony w art. 20 ust. 2 uokik, a polegający na tym, że to 
Prezes UOKiK decyduje o wydaniu szczególnej zgody na koncentrację, uwzględniającej specjal-
ne czynniki gospodarcze, w tym pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. Na gruncie art. 20 
ust. 2 uokik mamy do czynienia z sytuacją bilansowania interesu publicznego polegającego na 
ochronie konkurencji z innym interesem wskazanym w tym przepisie (Skoczny, 2012, s. 185–187), 
a leżącym co do zasady poza właściwością Prezesa UOKiK. 

Sam fakt, że omawiana ustawa jest ewidentnie wzorowana na ustawie o ochronie konkuren-
cji i konsumentów, a jej przygotowaniem ostatecznie zajął się UOKiK, nie powinien przesądzać 
o tym, że organem interwencyjnym stał się Prezes UOKiK. Rozwiązanie to jest tym bardziej za-
skakujące, że jednocześnie uprawnienia do sankcjonowania niepożądanych praktyk w obrocie 
produktami rolnymi i żywnościowymi uzyskała na mocy tej samej ustawy Agencja Rynku Rolnego. 
Należy ubolewać nad tym, że ustawodawca nie był konsekwentny i nie powierzył całości kompe-
tencji związanych z przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom dostawców i nabywców na rynku 
produktów rolnych i spożywczych właśnie organowi administracji sektora rolnego. Nawet jeśli 
w przypadku interwencji organu administracji sektora rolnego zachowują aktualność czynione 
powyżej uwagi co do istoty i charakteru tej interwencji (zorientowanej raczej na ochronę interesu 
prywatnego niż publicznego), to przynajmniej nie byłoby w takiej sytuacji poczucia rozdwojenia 
misji i celów organów (z jednej strony – ochrona konkurencji, z drugiej zaś – „ręczna regulacja” 
rynku poprzez interwencję w stosunki umowne).

Realnym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą omawiana ustawa, jest wysokie prawdopodo-
bieństwo zakłócenia spójności polityki Prezesa UOKiK, rozdartego między ochronę konkurencji 
a ochronę interesów dostawców żywności, narażonego w ten sposób na swoistą schizofrenię. 
Wreszcie, powstaje pytanie, czy Prezes UOKiK może być rzeczywiście nadal określany (in abs-
tracto, a nie w odniesieniu do konkretnej ustawy) jako organ ochrony konkurencji?
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Streszczenie
W artykule przedstawione zostały argumenty na rzecz wzmocnienia mechanizmów ochrony 
małych i średnich przedsiębiorców przed wyzyskiem ekonomicznym ze strony dużych firm. 
Oprócz omówienia uwarunkowań ekonomicznych tego zjawiska, zostały także zaprezentowane 
krajowe regulacje chroniące aktualnie rodzimych przedsiębiorców przed eksploatacją. Ponadto 
sformułowano katalog niedozwolonych praktyk rynkowych, który, bądź to w drodze odpowied-
niej praktyki orzeczniczej, bądź też zmiany przepisów, powinien zostać implementowany do  
systemu prawa.

Słowa	kluczowe: ekonomiczna analiza prawa; nadużycie zależności ekonomicznej; nieuczciwe 
praktyki rynkowe.

JEL: K23

I.	Wprowadzenie
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 90% wszystkich firm w Unii Europejskiej i generują 

dwa z trzech miejsc pracy (w 2013 r. ponad 21 mln tych firm zapewniało pracę prawie 90 milionom 
osób w całej Unii)1. Równocześnie ich prowadzenie wiąże się ze znacznie większym ryzykiem, 

* Doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego; 
e-mail: ms.zaremba@uw.edu.pl.
1 Na temat definicji małych i średnich przedsiębiorstw por. Zalecenie Komisji z 6.05.2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i śred-
nich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003 r., s. 36–41) oraz art. 104–106 ustawy z 2.07.2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1829).



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 1(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.6.2

Michał Zaremba            Ochrona małych i średnich przedsiębiorców przed eksploatacją ze strony dużych podmiotów rynkowych21

niż to ma miejsce w przypadku dużych podmiotów rynkowych2. Z tego powodu regulator unijny 
oraz regulatorzy krajowi podejmują różnorodne inicjatywy mające na celu stworzenie im równych 
i niedyskryminujących warunków prowadzenia działalności. Istotną częścią różnego rodzaju po-
lityki publicznej jest konstruowanie instrumentów chroniących małych i średnich przedsiębiorców 
przed presją ekonomiczną ze strony wielkich dostawców lub odbiorców. W porównaniu z więk-
szością krajów unijnych Polska zapewnia bardzo słabą ochronę przed taką presją (por. Renda 
i in., 2014, tab. 8, s. 103; wyk. 5, s. 112). W niniejszym artykule przedstawiono argumenty na rzecz 
wzmocnienia mechanizmów tej ochrony, jak również zaprezentowano propozycje odpowiednich 
reform. W części pierwszej omówione zostały uwarunkowania ekonomiczne problemu, o którym 
mowa. Przedmiotem kolejnej części są krajowe regulacje aktualnie chroniące małych i średnich 
przedsiębiorców przed eksploatacją ekonomiczną. W ostatniej części sformułowane zostały uwagi 
podsumowujące rozważania oraz propozycje de lege ferenda.

II.	Uwarunkowania	ekonomiczne	problemu	zależności	ekonomicznej
Zazwyczaj dobra rynkowe dostarczane są na rynek w pewnym ciągu czynności określa-

nych w nauce o zarządzaniu jako łańcuch wartości (Porter, 2006, s. 58–64). Łańcuchy wartości 
mogą być bardzo krótkie lub składać się z wielu ogniw – czyli poszczególnych etapów produkcji 
i dystrybucji (por. np. Bukeviciute, Dierx i Ilzkovitz, 2009). To, w jakim stopniu uczestnicy tego 
procesu partycypują w korzyściach, zależy od charakteru ich wkładu, jak i od ich siły rynkowej3. 
Siła	rynkowa może wynikać z różnych przyczyn, na przykład: z wyłączności praw na jakąś 
technologię, istnienia dużych korzyści sieciowych, popularności marki czy korzyści wynikających 
ze skali produkcji (Stiglitz, 2004, s. 91–94, 630, 346–348, 667). Siła ta znajduje odzwierciedlenie 
w wielkości udziału w rynku i w wysokości nadwyżki pobieranej ceny dobra nad jego kosztem 
krańcowym (lub – w dłuższym okresie – nad długookresowym kosztem przeciętnym uwzględnia-
jącym koszt stały)4. Gdyby wszystkie podmioty z łańcucha wartości działały na rynkach doskonale 
konkurencyjnych, cała nadwyżka z wymiany trafiałaby do finalnych nabywców, co skutkowałoby 
zmniejszaniem się nierówności społecznych (Comanor i Smiley, 1975, s. 177–194). Oczywiście 
jest to tylko model teoretyczny, w praktyce bowiem podział nadwyżki wygląda najczęściej ina-
czej5. Istotne jest, że firmy, ustalając ceny i wielkość produkcji, kierują się nie tylko jej kosztami, 
ale przede wszystkim charakterem popytu (Harrisa i Sullivana, 1979, s. 269–360). Krótko mó-
wiąc, dla dostawców ważne jest głównie to, jaką cenę są w stanie zaakceptować nabywcy dóbr. 
Paradoksalnie oznacza to, że wzrost kosztów produkcji nie musi wcale oznaczać podwyżki ceny 
dobra. Sytuacja taka dotyczyłaby głównie rynków najbardziej konkurencyjnych, ponieważ obecne 

2 Ryzyko to wynika przede wszystkim z trudności dostępu do kapitału i związanej z tym wrażliwością na różnego rodzaju zdarzenia losowe, na przykład 
wahania koniunktury czy zatory płatnicze. Związek wielkości firmy z jej przeżywalnością znajduje odzwierciedlenie w statystykach. Przykładowo, dłużej 
niż przez trzy lata utrzymuje się na rynku ponad 60% spółek handlowych i tylko około 40% firm bez osobowości prawnej (por. Siudaj, 2015).
3 Komisja Europejska definiuje siłę rynkową jako zdolność wpływania na poziom cen rynkowych, wielkość podaży, innowacje, różnorodność lub jakość 
towarów i usług lub inne parametry konkurencji na danym rynku w znaczącym okresie, por. Komisja Europejska, DG Competition discussion paper on the 
application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, 2005. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/art82/discpaper2005.
pdf (27.02.2017).
4 Nadwyżka konsumentów definiowana jest jako nadwyżka kwoty, jaką byliby oni skłonni zapłacić, nad kwotą zgłoszoną przez dostawcę dobra (Stiglitz, 
2004, s. 129). Firmy, za pomocą odpowiednich technik dyskryminacji cenowej, są niekiedy w stanie dostosować ceny na swoje dobra do klientów o okre-
ślonym poziomie tolerancji cenowej. Przykładowo, sieci handlowe przyciągają klientów niskimi cenami na wybrane produkty, takie jak pieluszki czy mleko, 
podczas gdy marże na pozostałe towary ustalane są na wyższym poziomie (model HiLo). Dlatego porównując ceny w różnych sieciach, bierze się pod 
uwagę raczej tzw. koszyki dóbr (Hoch, Drèze i Purk, 1994, s. 16–27).
5 Zgodnie z teoretycznym modelem S-C-P (Structure-Conduct-Performance) struktura rynku determinuje zachowania uczestników wymiany (Porter, 
2006, s. 21–55). W praktyce może się jednak zdarzyć, że konkurencja na rynku opanowanym przez dwóch oligopolistów jest bardziej zacięta niż na 
innym rynku, na którym działa ich kilku.
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na nich firmy działają na granicy opłacalności, alternatywą dla pełnego przerzucenia podwyżki 
jest więc dla nich w dłuższym okresie jedynie opuszczenie rynku (Kosicki i Cahill, 2006, s. 620). 
Natomiast monopoliści (i w mniejszym stopniu oligopoliści), ustalają ceny, uwzględniając swoją 
siłę rynkową, dlatego wielu dotychczasowych nabywców ich dóbr nie zaakceptowałoby takiej 
podwyżki6. Dla tych firm alternatywą jest więc raczej przerzucenie części dodatkowego kosztu 
na własnych dostawców o gorszej pozycji rynkowej7.

Oprócz siły rynkowej związanej z pozycją na danym rynku wyróżnia się również siłę	prze-
targową w relacji z konkretnym podmiotem (Renda i in., 2014, s. 25–26). Zazwyczaj firmy o po-
zycji dominującej dysponują dużą siłą przetargową. Taką siłę mogą mieć też jednak firmy bez 
znaczącego udziału w rynku. Jej źródłem może być w takim przypadku fakt, iż cieszący się nią 
podmiot jest głównym dostawcą lub odbiorcą dla swojego kontrahenta (tzw.	zależność	ekono-
miczna) lub też kontrahent ten musiałby ponieść wysokie koszty zmiany tego dostawcy lub od-
biorcy (tzw. switching costs)8. Kolejny rodzaj przewagi może wynikać z faktu bycia odbiorcą dóbr 
szybko	psujących	się, istnienia asymetrii informacyjnej między stronami umowy (co znajduje 
odbicie w treści umowy, w szczególności w sposobie rozkładu ryzyka) lub wysokich kosztów do-
chodzenia roszczeń prawnych.

Do niedawna problem eksploatacji ekonomicznej przedsiębiorców o słabej sile przetargowej 
rzadko spotykał się z zainteresowaniem architektów polityki ekonomicznej. To zaniechanie miało 
co najmniej trzy przyczyny.

Po pierwsze, w dominującym paradygmacie ekonomii neoklasycznej próby regulowania 
dystrybucji nadwyżki producenta były uznawane przez decydentów za sprzeczne z zasadami 
gospodarki wolnorynkowej (w tym z zasadą swobody umów), ze względu na ryzyko zakłócenia 
funkcjonowania rynków.

Po drugie, w centrum uwagi organów ochrony konkurencji pozostawał przede wszystkim 
interes konsumentów (Daskalova, 2015, s. 131–160; Miąsik, 2008, s. 55–56).

Po trzecie wreszcie, opinia publiczna kojarzyła problem eksploatacji ekonomicznej głównie 
z sytuacją pracowników najemnych. Drobnym przedsiębiorcom trudniej było więc przebić się ze 
swoimi propozycjami do debaty publicznej, nie wspominając o umieszczeniu ich na agendzie po-
litycznej. Znamiennym wyjątkiem byli przedsiębiorcy rolni, którzy stereotypowo nie są postrzegani 
jako „typowi” przedsiębiorcy.

Wraz ze zmianą klimatu społecznego wywołaną ostatnim wielkim kryzysem (czemu towa-
rzyszyło zwiększenie się akceptacji ekonomicznego mainstreamu dla aktywniejszej roli państwa 
w gospodarce) głosy małych i średnich firm stały się lepiej słyszalne. Niezależnie od poparcia 
politycznego wyrażanego dla postulatów zgłaszanych przez to środowisko, za ich uwzględnieniem 
przemawiają też argumenty merytoryczne, które trudno zlekceważyć9.

6 Sytuację takich firm można porównać z sytuacją wynajmującego mieszkanie w atrakcyjnej części miasta. Może on sobie pozwolić na ustalenie kwo-
ty czynszu przekraczającej znacznie koszty (stałe koszty utrzymania nieruchomości, podatki, koszt obsługi kredytu hipotecznego). W razie podwyżki 
stawek podatku od nieruchomości właściciele mieszkań nie będą mogli jednak przerzucić całego wzrostu na najemców, ponieważ, zgodnie z prawem 
popytu i podaży, popyt na mieszkania się zmniejszy.
7 Pewne znaczenie dla kwestii wzajemnych relacji podmiotów rynkowych o różnej pozycji może mieć kultura typowa dla danego kraju. Przykładowo, 
umowy zawierane przez amerykańskich producentów aut z dostawcami podzespołów wydają się mniej korzystne dla tych ostatnich niż tego samego 
rodzaju umowy zawierane przez japońskie czy niemieckie koncerny samochodowe. Różnicę tę można też jednak tłumaczyć gorszą sytuacją finansową 
firm z USA (por. Ben-Shahar i White, 2006, s. 979–980).
8 Sytuacja ta ma miejsce na przykład wtedy, gdy podmiot w celu realizacji zamówienia nabył wyspecjalizowane urządzenia.
9 Problem zasadności ochrony przed eksploatacją należy odróżnić od bardziej ogólnej kwestii różnicowania zasad prowadzenia działalności rynkowej 
w zależności od jej skali. Celowość tej ostatniej polityki nie jest raczej kwestionowana w nauce ekonomii (por. Bradford, 2004, s. 1–37).
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Po pierwsze, jako to obszernie i przekonująco uzasadnia L.T. Garvin, proces podejmowania 
decyzji ekonomicznych przez drobnego przedsiębiorcę różni się bardzo od procesu decyzyjnego 
typowego dla menadżerów dużych firm (Garvin, 2014). W szczególności, ci pierwsi częściej sto-
sują uproszczone wnioskowania (heurystyki), są bardziej narażeni na popełnienie różnego rodzaju 
błędów myślowych (biases) i zachowują się w sposób bardziej ryzykowny. Pod tym względem 
mają więc więcej wspólnego z konsumentami10.

Po drugie, i może ważniejsze, konflikt interesów drobnych przedsiębiorców i konsumentów nie 
ma bynajmniej charakteru immanentnego. Często duża firma, która przechwyciła większą cześć 
nadwyżki w relacji ze swoimi kontrahentami (na rynku „górnym”) ma też dostateczną siłę rynkową 
na rynku „dolnym”, by zachować tę nadwyżkę dla siebie zamiast przekazać konsumentom. Nawet 
w sytuacji, gdy ten dolny rynek jest bardzo konkurencyjny, co wymusza niskie marże na dostaw-
cach, korzyści konsumentów nie są wcale oczywiste. Interes konsumenta jest bowiem pojęciem 
złożonym i wieloznacznym. Jeżeli traktować go wyłącznie jako wielkość nadwyżki, to rzeczywiście 
w tym ostatnim przypadku konsument wydaje się zyskiwać. W literaturze przedmiotu podkreśla 
się jednak ogromny wpływ innowacyjności na sytuację konsumentów, ponieważ bieżące korzyści 
mogą okazać się znacznie mniejsze niż przyszłe związane z opracowaniem nowych rodzajem 
produktów i usług (Brodley, 1987, s. 1026–1028). Badania nad innowacyjnością dowodzą, że 
małe i średnie firm lepiej niż duże koncerny radzą sobie z eksploracją nowych technologicznych 
niszy11. Eksploatacja ekonomiczna pozbawia jednak te firmy kapitału na finansowanie badań roz-
wojowych12. Poza tym, asymetria siły rynkowej może prowadzić do nieefektywnej alokacji ryzyka, 
w sytuacji gdy jego faktyczny rozkład w danej relacji rynkowej różni się od rozkładu optymalnego, 
wynikającego ze zdolności każdej z jej stron do zapobiegania zdarzeniom losowym lub radzeniu 
sobie z ich konsekwencjami (por. na ten temat Zaremba, 2016, s. 262–268).

Trzeci argument ma charakter najbardziej kontrowersyjny bo polityczny. Każde społeczeństwo 
określa cele własnego funkcjonowania i rozwoju zgodnie z dominującą w nim filozofią społeczno-
-polityczną. Typowe dla filozofii liberalnej jest skupienie się na interesie konsumenta oraz na wy-
dajności ekonomicznej. Kryterium sukcesu polityki gospodarczej w społeczeństwie wyznającym 
taką filozofię jest wielkość zdolności nabywczej. Dla odmiany filozofia komunitaryzmu akcentuje 
raczej interesy członków wspólnot lokalnych, w szczególności stabilność działalności małych 
firm rodzinnych. Bezduszności bezosobowych relacji typowych dla biurokratycznych korporacji 
komunitaryści przeciwstawiają osobiste relacje łączące właścicieli małych firm i ich pracowników 
(Bell, 2001). Przejawem tego sposobu myślenia są inicjatywy lokalne sprzeciwiające się budowie 
hipermarketów (Mitchell, 2016, s. 58–62)13. Wskazuje się też, w jaki sposób eksploatacja ekono-
miczna drobnych przedsiębiorców powoduje, że w celu przetrwania zmuszeni są oni  do podobnej 
eksploatacji swoich pracowników. To z kolei skutkuje dużą rotacją zatrudnienia czy działaniami 

10 Z tego względu należałoby objąć również i tę kategorię podmiotów przepisami ustawy z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 3, ze zm.). W ten właśnie sposób implementowały dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych Niemcy, Francja, 
Włochy, Austria, Szwecja i Dania.
11 Jak stwierdza W.J. Baumol, duże firmy opracowują większość innowacji przyrostowych (inkrementalnych), natomiast małe i średnie przodują, jeśli 
chodzi o innowacje przełomowe (por. Baumol, 2004, s. 9–21; też Cristensen, 2010). M. Mazzucato podkreśla jednak, iż tylko niewiele małych firm odno-
towuje szybki wzrost (por. Mazzucato, 2011, s. 38–39). Autorka ta zwraca również uwagę na kluczową często wagę badań finansowanych przez państwo. 
Interesującą analizę wyjątkowej innowacyjności średniej wielkości niemieckich firm przedstawili H. Simon i M. Dietl w: Simon i Dietl, 2009, s. 197–232.
12 Przykładowo presja sieci handlowych na niskie ceny hamuje procesy innowacyjne w przemyśle zabawkowym (por. Mitchell, 2016, s. 193).
13 S. Mitchell przywołuje w swojej pracy wyniki wielu badań dowodzących bardzo negatywnego wpływu budowy hiper- i supermarketów na lokalne rynki 
pracy. Badania europejskich ekonomistów są mniej jednoznaczne, aczkolwiek ich autorzy biorą zazwyczaj pod uwagę krótką perspektywę czasową lub 
uwzględniają tylko część oddziaływań (por. Bertrand i Kramarz, 2001, s. 1–46; Viviano, 2006, s. 9–46).
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nielojalnymi wobec pracodawców (kradzieżami, oszustwami czy ujawnianiem tajemnic handlo-
wych). Za efektownymi hasłami, takimi jak „wzrost wydajności handlu” czy „optymalizacja pro-
dukcji” kryje się więc często erozja zaufania społecznego i kryzys moralności publicznej. Trzeba 
jednak również dodać, że równie często, a może nawet częściej, za postulatami walki z wyzyskiem 
skrywa się chęć uzyskania przywilejów grupowych kosztem reszty społeczeństwa. Każdorazowo 
więc propozycje regulacji relacji B2b wymagają wnikliwego zbilansowania związanych z tym ko-
rzyści i strat. Jako niewielkie należy przy tym ocenić ryzyko, iż instrumenty walki z eksploatacją 
ekonomiczną zapobiegną eliminacji nieefektywnych firm z rynku. W każdym razie w cytowanych 
w niniejszym artykule raportach instytucji rządowych i unijnych dotyczących zjawiska, o którym 
mowa, trudno napotkać jakiekolwiek informacje świadczące o tym, że ryzyko takie jest realne. 
Wydaje się, że przewaga ekonomiczna wielkich podmiotów rynkowych jest tak przemożna, że 
problemem regulatora jest raczej zapewnienie skuteczności wspomnianych instrumentów.

III.	Ochrona	małych	i	średnich	przedsiębiorców	 
przed	eksploatacją	ekonomiczną	–	stan	de lege lata

1.	Ochrona	w	prawie	ochrony	konkurencji

Przeciwnicy regulacji chroniących małych i średnich przedsiębiorców przed eksploatacją ar-
gumentują często, że wystarczającą ochronę przed taką praktyką zapewnia stworzenie słabszym 
podmiotom możliwości grupowego negocjowania warunków kontraktów14. Praktyka jednak nie 
uzasadnia tego przekonania, ponieważ przedsiębiorcy, w obawie przed retorsjami, nie chcą tworzyć 
takich porozumień lub się do nich przyłączyć, a jeśli już nawet organizacje te powstaną, trudno 
im skłonić potężnych graczy rynkowych do ustępstw (por. Emerson i Benoliel, 2013, s. 99–128; 
bardziej optymistycznie Argyres i Bercovitz, 2015, s. 811–832).

Innym czynnikiem hamującym zapędy wielkich firm ma być obawa przed niekorzystnym 
wizerunkiem, ponieważ, zdaniem zwolenników tego zapatrywania, reputacja rynkowego killera 
odstrasza potencjalnych kontrahentów. Czynnik, o którym mowa, ma jednak znaczenie tylko 
w przypadku niektórych typów działalności (głównie sieci franczyzowych), a i w ich przypadku siła 
jego oddziaływania poddawana jest w wątpliwość (Benoliel, 2009, s. 1–26).

Najbardziej skutecznym narzędziem walki z eksploatacją ekonomiczną pozostają więc 
regulacje15. Regulator krajowy lub unijny ma jednak ograniczoną możliwość oddziaływania na 
procesy ekonomiczne. Musi w szczególności brać pod uwagę utrzymanie międzynarodowej kon-
kurencyjności krajowej gospodarki i ryzyko odstraszenia zagranicznych inwestorów. Ryzyko to 
jest najmniejsze w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest ściśle powiązany z lokalnym lub 
krajowym rynkiem, co dotyczy na przykład przemysłu wydobywczego lub handlu. O ile bowiem 

14 Co do zasady tego typu porozumienia traktowane są przez prawo antymonopolowe jako niedozwolone porozumienie antykonkurencyjne, wymagają 
więc zezwolenia w ustawie. Przykładem takich legalnych porozumień są rolnicze grupy producenckie lub organizacje zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi lub pokrewnymi, por. odpowiednio, art 169–171 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17.12.2013 r. usta-
nawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 347/671 z 20.12.2013 r.), oraz rozdz. 12 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.).
15 Jako alternatywę dla regulacji wskazywane jest niekiedy inicjowanie i wspieranie działań samoregulacyjnych. Przykładem takiej inicjatywy są „Zasady 
Dobrej Praktyki” opracowane przez organizacje biznesowe uczestniczące w pracach utworzonego przez Komisję Europejską Forum Wysokiego Szczebla 
do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności („Forum for a Better Functioning Food Supply Chain”), por. Principles of Good Practice 
in vertical relationships in the Food Supply Chain. Pozyskano z: http://www.supplychaininitiative.eu/about-initiative/principles-good-practice-vertical-
-relationships-food-supply-chain (27.02.2017). Ze względu na niską skuteczność samoregulacji częściej zaleca się wybór modelu koregulacyjnego, 
w którym egzekucją zasad opracowanych przez daną branżę zajmują się organy państwa. Nawet koregulacja może jednak okazać się zbyt mało efek-
tywnym środkiem, by zastąpić regulacje państwowe, dlatego postrzega się ją raczej jako ich uzupełnienie (por. Renda i in., 2014, s. 41–43, 122–123).
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przeniesienie produkcji za granicę jest stosunkowo łatwe, o tyle placówki handlu detalicznego (po-
mijając sklepy internetowe) muszą być usytuowane tam, gdzie przebywają konsumenci. Swobodę 
regulatora ograniczają też przepisy prawa międzynarodowego i unijnego zakazujące stosowania 
praktyk protekcjonistycznych i dyskryminacyjnych. Inną barierą jest nieograniczona pomysłowość 
firm przejawiająca się w wynajdywaniu sposobów na obejście ograniczeń.

Aktualnie w polskim prawie przewidzianych jest kilka takich instrumentów ochronnych16. 
Mnogość tych narządzi nie przekłada się jednak na skuteczność. Ich analizę wypada rozpocząć 
od instrumentów przewidzianych w prawie ochrony konkurencji.

Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów17 nie jest zbyt przydatna 
dla pokrzywdzonych przedsiębiorców, ponieważ celem prawa antymonopolowego, jak to ujął 
kiedyś amerykański Sąd Najwyższy w sprawie Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc.18, 
jest ochrona konkurencji, a nie konkurentów. Dopóki więc konkurencja nie jest zagrożona przez 
fuzję firm, porozumienia antykonkurencyjne (w tym porozumienia nabywcze) czy nadużycie po-
zycji dominującej19, organy antymonopolowe nie interweniują (Bakhoum, 2015, s. 1-2). W wielu 
krajach regulacjom tym towarzyszą przepisy o nadużyciu zależności ekonomicznej20. Polska nie 
należy jednak do tych państw, dlatego podstawowym instrumentem ochrony przed eksploatacją 
są w naszym kraju przepisy ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji21. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tego aktu, za czyn nieuczciwej konkurencji może być uznane każde 
działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego 
przedsiębiorcy lub klienta. W praktyce jednak niemal nie zdarza się, by przepis ten był wyko-
rzystywany jako samoistna podstawa roszczeń (Nowińska, 2014, s. 10). Praktyczne znaczenie 
w interesującej nas materii ma więc głównie art. 15 ust. 1 zakazujący utrudniania innym przed-
siębiorcom dostępu do rynku i wskazujący przykładowo konkretne rodzaje tej praktyki: dumping 
cenowy (np. w związku ze sprzedażą przez duże sieci handlowe towarów pod własną marką22); 
dyskryminację (czyli rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów); 
pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży oraz utrudnianie 
małym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez sprzedaż towarów lub usług w obiektach handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 po cenie nieuwzględniającej marży handlowej.

Zdecydowanie najwięcej kontrowersji wywołuje zakaz stosowania „opłat półkowych” za przy-
jęcie towaru do sprzedaży23. Problem tych opłat obrazuje też, jak trudną kwestią jest regulacja 
rynku, ponieważ za ich dopuszczalnością przemawiają istotne argumenty natury ekonomicznej (por. 
16 Prawo unijne nie reguluje problematyki, o której mowa i, zdaniem Komisji Europejskiej, nie ma aktualnie potrzeby tworzenia takich regulacji na pozio-
mie wspólnotowym, por. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha 
dostaw produktów spożywczych, realizowanych między przedsiębiorstwami, 29.01.2016 r., COM(2016) 32 final.
17 T.j. Dz.U. 2017, poz. 229; dalej: uokik.
18 Por. wyr. z 25.01.1977 r., 429 U.S. 477, 488 (1977).
19 Przypomnijmy, że zgodnie z art. 4 pkt 10 uokik, przez pozycję dominującą rozumie się pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie 
skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahen-
tów oraz konsumentów. Domniemywa się przy tym, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%.
20 Por. Renda i in., 2014, oraz Report on Abuse of Superior Bargaining Position przygotowany przez Task Force for Abuse of Superior Bargaining 
Position na siódmą doroczną konferencję International Competition Network w Kyoto, 14–16.04.2008 r. Pozyskano z:  http://www.internationalcompe-
titionnetwork.org/uploads/library/doc386.pdf (27.02.2017). Przykładowo, § 20 ust. 1 niemieckiej ustawy z 27.07.1957 r. o ochronie konkurencji (Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen) nakazuje stosować § 19 tej ustawy dotyczący nadużywania pozycji dominującej (odpowiednik art. 9 uokik) do 
działań firm (lub ich zrzeszeń) wobec zależnych od nich małych i średnich przedsiębiorców. Zależność tę (tzw. względną siłę rynkową) akt ten definiuje 
jako brak dostatecznej i rozsądnej możliwości zwrócenia się do innego kontrahenta.
21 T.j. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503, ze zm.; dalej: uznk. Podobna sytuacja ma miejsce w kilku innych krajach UE (por. Renda i in., 2014, s. 9–10).
22 Art. 17d uznk zakazuje wprowadzania do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z mar-
kami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych.
23 Por. m.in. głosy w dyskusji toczącej się na łamach internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego.
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omówienie argumentów przeciwników i zwolenników tego typu opłat przedstawione w: Shotlander, 
2006, s. 1273–1285). Co więcej, efektem zakazu, o którym mowa, jest prawdopodobnie wzrost 
korupcji w branży handlowej. Zdarza się bowiem, że „opłaty półkowe” są nadal pobierane, ale 
tym razem trafiają do kieszeni skorumpowanych menedżerów sklepów24. Funkcjonujący obec-
nie system selekcji dostawców jest więc znacznie mniej przejrzysty, a przez to mniej efektywny.

2.	Ochrona	w	przepisach	kodeksu	cywilnego

Wśród konstrukcji prawa cywilnego, które potencjalnie mogą być wykorzystane jako instrumenty 
ochrony przed eksploatacją ekonomiczną należy wymienić instytucję wyzysku (art. 388 k.c.), klau-
zule generalne natury stosunku zobowiązaniowego i zasad współżycia społecznego (art. 3531 k.c.) 
oraz przepisy o błędzie (art. 82–86 k.c.).

Mogłoby się wydawać, że głównym narzędziem wspomnianej ochrony będzie art. 388 k.c. 
wprost odnoszący się do przymusowego położenia, jednak restrykcyjna interpretacja treści tego 
przepisu przez sądy sprawia, że niezwykle rzadko znajduje on zastosowanie25. Przypomnijmy, 
że powód, który chce skorzystać z dobrodziejstw tego przepisu musi wykazać w procesie, iż 
spełnione zostały w jego przypadku dwie przesłanki obiektywne (rażąca dysproporcja świadczeń 
i przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie wyzyskanego) oraz przesłanka su-
biektywna – świadome wykorzystanie we własnym interesie wyzyskanego. Co gorsza, przepis ten 
wymaga określonej sekwencji zgłaszania roszczeń26 oraz uczynienia tego w terminie dwóch lat 
od dnia zawarcia umowy. W wielu przypadkach przyczyną porażki powodów było więc to, że od 
razu wnieśli o unieważnienie umowy lub też, że ich pozew wpłynął zbyt późno. Prowizorycznym 
rozwiązaniem sygnalizowanej sytuacji patowej może być bardziej liberalna interpretacja prze-
pisów, uwzględniająca chociażby zależność ekonomiczną (Trzaskowski, 2005, s. 447–452)27. 
Docelowo jednak konieczna jest gruntowna zmiana tej konstrukcji (Trzaskowski, 2013, s. 873) 
lub jej wykreślenie z kodeksu cywilnego (Andrzejewski, 2015, s. 215–219).

Problem z przepisem art. 388 k.c., polega nie tylko na tym, że jest on nieskuteczny, lecz także 
na tym, że część przedstawicieli doktryny, zresztą nie bez mocnych podstaw, uznaje go za lex spe-
cialis, który wyłącza zastosowanie bardziej ogólnych art. 3531 k.c. i art. 58 § 2 k.c. (por. przegląd 
stanowisk doktryny i orzecznictwa w: Andrzejewski, 2015, s. 194–212)28. Omawiany przepis nie 
tylko więc nie chroni osoby wyzyskiwanej, ale i teoretycznie blokuje możliwość skorzystania przez 
nią z gwarancji przewidzianych w innych przepisach29. Napór rzeczywistości sprawił jednak, że 

24 Por. H. Wójcik, Afera w handlu: 4 mln zł z łapówek, 24.02.2016. Pozyskano z:  https://www.wiadomoscihandlowe.pl/drukujpdf/artykul/5713 (27.02.2017). 
Mechanizm tego procederu jest identyczny jak w przypadku łapówek (tzw. payoli) wręczanych przez firmy fonograficzne nadawcom radiowym za emi-
sję utworów pochodzących z tych firm. W USA zjawisko to jest zwalczane przez organy ścigania, jednak bez większego powodzenia (Zaremba, 2014, 
s. 180–186). Sieci handlowe bronią się przed korupcją, zlecając prowadzenie negocjacji z dostawcami swoim zagranicznym centralom, por. wypowiedź 
dyrektora handlowego średniej wielkości producenta napojów cytowaną we wspomnianym powyżej artykule.
25 Na ponad 150 wyroków zamieszczonych w serwisie orzeczenia.ms.gov.pl, w których sąd powołał się na art. 388 k.c., tylko w kilku sądy uwzględ-
niły racje powodów, por. wyr. SA we Wrocławiu z 15.11.2011 r, I ACa 1167/11; wyr. SR w Kłodzku z 17.07.2014 r., I C 811/14; wyr. SA w Szczecinie 
z 28.01.2016 r., I ACa 922/15 i I ACz 893/15; wyr. SO w Poznaniu z 31.03.2016 r., XII C 683/14.
26 Por. wyr. SN z 8.10.2009 r., II CSK 160/09; wyrok SN z 14.01.2010 IV CSK 432/09.
27 Por. też wyr. SN z 28.01.1974 r., I CR 819/73, LEX nr 7391, w którym sąd uznał, że „przymusowe położenie oznacza znajdowanie się strony w ta-
kich warunkach materialnych, osobistych lub rodzinnych, które zmuszają ją do zawarcia danej umowy za wszelką cenę lub nie pozwalają na swobodne 
uzgodnienie poszczególnych postanowień umownych”.
28 Relacja między tymi dwoma ostatnimi przepisami nie jest do końca jasna, ponieważ naruszenie art. 3531 może pociągać za sobą sankcję określo-
ną w art. 58 §1 k.c.; por. wyr. SN z 8.01.2003 r., II CKN 1097/00. Istotne jest, że zgodność czynności prawnej (w tym umowy) z zasadami współżycia 
społecznego sąd powinien badać z urzędu.
29 Można wskazać jednak przykłady wyroków, w których sądy pominęły art. 388 k.c. i zastosowały art. 58 §2 k.c., por. wyr. SA w Szczecinie z 26.06.2013 r., 
I ACa 221/13; wyr. SA w Krakowie z 31.07.2013 r., I ACa 49/13; wyr. SO we Wrocławiu z 10.12.2013 r., I C 1084/11.
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sądy, w tym Sąd Najwyższy poszukują sposobów jego „obejścia”30. Paradoksalnie więc najbardziej 
skuteczną taktyką procesową osoby poszukującej ochrony jest oparcie swoich żądań wyłącznie 
na tych dwóch wcześniej wymienionych przepisach, w nadziei, że sąd nie uzna za właściwe za-
stosowania art. 388 k.c.

Podobnie jak instytucja wyzysku, również klauzula zasad współżycia społecznego ma cha-
rakter ekstraordynaryjny. Sądy stale podkreślają, iż winna ona znajdować zastosowanie tylko 
w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami31. Praktyka orzecz-
nicza jest silnie powiązana z rodzajem sprawy. W sprawach dotyczących zasądzenia odsetek od 
pożyczek (i innych odsetek umownych) dla stwierdzenia naruszenia zasad współżycia społeczne-
go wystarczyło wykazanie rażącej wysokości oprocentowania32. Częściej jednak sądy deklarują, 
że sama nieekwiwalentość sytuacji prawnej to za mało, by mówić o naruszeniu art. 3531 k.c.33. 
Konieczne jest jeszcze wystąpienie dodatkowych przesłanek w postaci nielojalnego, nacechowa-
nego złą wolą zachowania drugiej strony umowy34. Jak to doprecyzował Sąd Najwyższy w wyroku 
z 18 marca 2008 r.35:

„(...) obiektywnie niekorzystna dla jednej strony treść umowy zasługiwać będzie na negatywną 
ocenę moralną, a w konsekwencji prowadzić do uznania umowy za sprzeczną z zasadami 
współżycia społecznego w sytuacji, gdy do takiego ukształtowania stosunków umownych, 
który jest dla niej w sposób widoczny krzywdzący, doszło przy świadomym lub tylko spowo-
dowanym niedbalstwem, wykorzystaniu przez drugą stronę swojej silniejszej pozycji. Umowa 
zawarta przez stronę działającą pod presją faktycznej przewagi kontrahenta nie może być bo-
wiem uznana za wyraz w pełni swobodnej i rozważnie podjętej przez nią decyzji. Dominująca 
pozycja jednej ze stron umowy w stosunku do kontrahenta może być zarówno następstwem 
istniejącego między nimi stosunku zależności o charakterze ekonomicznym [podkr. – MZ], 

30  W orzecznictwie naszej najwyższej instancji sądowej dominuje linia orzecznicza, zgodnie z którą ten pierwszy przepis ma charakter szczególny, ale 
równocześnie dopuszczalne jest zastosowanie klauzuli zasad współżycia społecznego, w przypadku, gdy przesłanki wyzysku nie zostały spełnione, por. 
wyr. SN z 8.10.2009 r., II CSK 160/09 („Należy jednak stwierdzić, że nie jest wykluczona sytuacja, w której brak wystąpienia przesłanek wyzysku mógłby 
prowadzić do oceny określonej umowy w świetle art. 58 § 2 k.c.”); wyr. SN z 14.01.2010 r., IV CSK 432/09; wyr. SN z 19.09.2013 r., I CSK 651/12. Tak 
też, chyba, w odniesieniu do odsetek: wyr. SN z 8.01.2003 r., II CKN 1097/00. Odosobniony jest natomiast pogląd, iż zakresy stosowania art. 388 k.c. 
i 58 § 2 k.c. krzyżują się, co umożliwia ich alternatywne zastosowanie; por. wyr. SN z 13.01.2005 r., IV CK 444/04.
31 Por. zwłaszcza wyr. SN z 18.04.2012 r., V CSK 215/11: „Tymczasem w orzecznictwie przyjmuje się, że sąd nie może powołać się ogólnie na – z na-
tury rzeczy – nieokreślone zasady współżycia społecznego, lecz powinien konkretnie wskazać, jaka z przyjętych w społeczeństwie zasad współżycia 
społecznego, w aspekcie okoliczności sprawy, zostałaby naruszona w razie niestwierdzenia nieważności umowy (...). W sytuacji, w której ścisłe sfor-
mułowanie konkretnej zasady współżycia społecznego napotyka na trudności, spełnieniem omawianego wymagania będzie przedstawienie – czego nie 
zawiera zaskarżony wyrok – właściwej oceny, poddającej się weryfikacji. Sąd powinien zatem wskazać, jakich w aspekcie okoliczności sprawy dokonał 
ocen i jakie wartości (jakie i czyje dobra) miał na względzie; jakie sformułował oceny preferencyjne (dlaczego pewne dobra uznał za ważniejsze od in-
nych) i do jakiej w ich wyniku doszedł konkluzji ogólnej”.
32 Por. np. wyr. SN z 27.07.2000 r., IV CKN 85/00; wyr. SN z 13.10.2005 r., IV CK 162/05; wyr. SN z 8.01.2003 r., II CKN 1097/00 (jak podkreślił ten 
ostatni skład orzekający: „Należy jednak zauważyć, że nieważność bezwzględna umowy z powodu jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego 
istnieje z mocy prawa w zakresie ustalonym przez sąd. Może się więc niekiedy okazać, że zastrzeżone w umowie odsetki są rażąco wygórowane tylko 
w pewnym zakresie, a w pozostałej części, wyższej od ich ustawowej wysokości, nie są nadmierne”). Por. też wyr. SN z 11.09.2003 r., III CKN 579/01, 
OSN 2004, nr 10, poz. 167 (dotyczący kary umownej w rażącej wysokości); wyr. SN z 8.10.2004 r., V CK 670/03, OSN 2005, nr 9, poz. 162 oraz zapadłe 
w poprzednich warunkach ustrojowych wyr. SN z 6.01.1976 r., I CR 713/75, OSPiKA 1972, z. 4, poz. 75 oraz z 7.01.1980 r., II CR 464/79, OSN 1980, 
nr 7–8, poz. 145.
33 Por. np. wyr. SN z 22.06.2010 r., IV CSK 555/09: „Tym samym decyzja sądu o udzieleniu ochrony stronie umowy nie może opierać się wyłącznie na 
stwierdzeniu, że warunki umowy są dla niej niekorzystne. W przeciwnym razie traci ona impuls dla ochrony własnych interesów, skoro może tę ochronę 
przerzucić na organ stosujący prawo. Nadmierna dopuszczalność ingerencji sądowej godzi również w umowę, która przestaje być stabilnym punktem 
odniesienia dla sytuacji prawnej stron”; podobnie wyr. SN z 12.03.2004 r., II CK 39/03; wyr. SN z 18.03.2008 r., IV CSK 478/07; wyr. SN z 26.05.2011 r., 
II CSK 528/10; wyr. z 19.09.2013 r. I CSK 651/12; wyr. SN z 19.11.2015 r., IV CSK 804/14. Dodać warto, że kodeks cywilny niejednokrotnie przewiduje 
podwyższone wymogi wobec podmiotów profesjonalnych, por. np. art. 118, 356 § 2, 3581 § 4.
34 Por. wyr. SN z 22.06.2010 r., IV CSK 555/09: „W płaszczyźnie stosunków kontraktowych zasady te wyrażają się istnieniem powszechnie akcep-
towanych reguł przyzwoitego zachowania się wobec kontrahenta. Szczególne znaczenie mają reguły uczciwości i rzetelności tzw. kupieckiej, których 
należy wymagać od przedsiębiorcy – profesjonalisty na rynku, a mianowicie przestrzegania dobrych obyczajów, zasad uczciwego obrotu, rzetelnego 
postępowania czy lojalności i zaufania. Zatem każda ze stron umowy pożyczki, a więc także udzielający pożyczki, powinien powstrzymać się od wszel-
kich zachowań, które świadczą o braku respektu dla interesów partnera lub wywołują uszczerbek w tych interesach”. Por. też orzecznictwo cytowane 
w przypisie poprzedzającym.
35 Wyr. SN z 18.03.2008 r., IV CSK 478/07; podobnie wyr. SN z 26.05.2011 r., II CSK 528/10; wyr. SN z 19.09.2013 r., I CSK 651/12.
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czy też mającej źródło w stosunkach rodzinnych, jak i szczególnych okoliczności dotyczą-
cych osoby słabszego partnera związanych np. z jego chorobą, w przebiegu której następuje 
upośledzenie sfery motywacyjnej i decyzyjnej”.

W opinii naszej najwyższej instancji sądowej, kryteria słuszności kontraktowej mogą być 
zróżnicowane w zależności od tego czy chodzi o stosunki konsumenckie, czy o stosunki pomiędzy 
profesjonalistami (przedsiębiorcami)36. Egzemplifikację tego stanowiska stanowić mogą orzeczenia 
zapadłe w sprawach z udziałem banków. W sprawie rozstrzygniętej wyrokiem z 2 marca 2012 r.37 
skład orzekający stwierdził, iż: 

„Za uczciwe i uzasadnione działanie banku z zamiarem uzyskania zabezpieczenia udzielo-
nego kredytu przez osobę inną niż kredytobiorca [będącej członkiem rodziny przedsiębiorcy 
– dop. MZ] można uznać tylko takie czynności, które zostaną poprzedzone rzetelną oceną 
zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz przeprowadzone po wyjaśnieniu osobie udzielającej 
zabezpieczenia charakteru i skutków dokonywanej przez nią czynności. Od banku trzeba 
wymagać, by stronie zawieranej umowy rzetelnie wyjaśniał jej znaczenie i zakres wynikają-
cych z niej obciążeń”.

Już jednak w sprawie walutowych kontraktów opcyjnych zawieranych przez banki z przed-
siębiorcami Sąd Najwyższy orzekł, że wskazywanie oczywistej przewagi banku jako kontrahenta 
w wielu płaszczyznach nie może uzasadniać nieważności tych transakcji38. Stanowisko to złagodził 
ten sąd w późniejszym wyroku z 19 września 2013 r.39, w którym podkreślił, że: 

„Bank proponując zawarcie umowy o treści jedynie akceptowanej przez drugą stronę, nie 
nazywając tego wprost, świadczył usługi doradcze kontrahentowi, bo można zasadnie przy-
puszczać w okolicznościach sprawy, że tylko bank mógł ocenić rzeczywistą zasadność skła-
danej propozycji konkretnemu podmiotowi, którego zakres przygotowania merytorycznego 
odnośnie do treści i skutków umowy opcji walutowej nie został zbadany i wykazany w sprawie”. 

W dalszej części uzasadnienia skład orzekający dodał też, co następuje: 
„Natura prawna umowy opcji walutowej jako umowy nienazwanej (art. 3531 k.c.) wymaga 
rozważenia uprawnień i obowiązków zwłaszcza tej strony umowy, która proponuje zawar-
cie oraz przedstawia projekt umowy opcji, gdyż jej wiedza już w chwili zawierania umowy 
o możliwej dysproporcji świadczeń na niekorzyść kontrahenta, jak też zagwarantowane tylko 
sobie uprawnienia mogą świadczyć o naruszeniu przez tę stronę zasad, na które powołuje 
się art. 58 § 2 k.c.” 40.

36 Por. wyr. SN z 19.11.2015 r., IV CSK 804/14.
37 II CSK 351/11.
38 Por. wyr. SN z 9.11.2012 r., IV CSK 284/12: „Problem staranności zawodowej banku odnosi się do kwestii oceny wykonywania określonych obo-
wiązków kontraktowych lub możliwości przypisania bankowi odpowiedzialności odszkodowawczej pozakontraktowej (art. 355 § 2 k.c.). Wprawdzie 
w literaturze (i niekiedy też w judykaturze Sądu Najwyższego) nawiązuje się do tzw. obowiązków ogólnych banku, które niekoniecznie muszą wynikać 
z umowy z bankiem (np. obowiązek lojalności, informacji), nie sposób jednak łączyć w sposób ogólny z naruszeniem takich obowiązków konsekwencji 
w postaci nieważności umowy zawartej (i wykonanej) z bankiem”.
39 I CSK 651/12.
40 Por. też wyr. SA w Warszawie z 22.05.2012 r., I ACa 1020/11; wyr. SA w Warszawie z 1.04.2015 r., I ACa 1431/14.
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Jako przykład zastosowania przywołanych powyżej zasad wskazać można wyrok Sądu 
Najwyższego z 24 kwietnia 2008 r.41, stwierdzający, że zabezpieczenie przez wierzyciela wierzy-
telności wynikającej z umowy dostawy przez zawarcie umowy poręczenia bez wiedzy dłużnika 
w sytuacji, gdy wierzyciel miał świadomość, że w przypadku opóźniania się przez dłużnika ze 
spełnieniem świadczenia i przy jednoczesnym spełnieniu tego świadczenia przez poręczyciela 
nastąpi – bez udziału dłużnika głównego – skutek w postaci wejścia osoby trzeciej w miejsce do-
tychczasowego wierzyciela, jest wprawdzie formalnie zgodne z treścią zobowiązania, ale nie da 
się pogodzić z zasadą rzetelności i lojalności w wykonaniu zobowiązania względem kontrahenta 
umowy dostawy, narusza bowiem jego uzasadniony interes, a zatem jest sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego42. Podobnie Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 5 lutego 2013 r.43 
uznał za nieważne wypowiedzenie czynszu w trybie art. 6851 k.c.44. W opinii składu sądzącego, 
takie oświadczenie złożone po upływie roku od zawarcia umowy, niepoparte uwarunkowaniami 
rynkowymi, poniesionymi nakładami na przedmiot umowy najmu czy wynikające z prowadzonych 
przez strony negocjacji, uznać należało za nielojalne wobec powódki, zwłaszcza biorąc pod uwa-
gę wysokość podwyżki (o 100%) i fakt, że strony zawarły w umowie klauzule o niepodwyższaniu 
czynszu przez trzyletni okres obowiązywania umowy45.

Zgodnie z art. 3531 k.c. treść lub cel umowy nie mogą się również sprzeciwiać właściwości 
(naturze) stosunku prawnego. Pojęcie to stanowi przedmiot dyskusji w nauce prawa (Trzaskowski, 
2005, s. 281–294)46, jednak niesporne jest, że w jego ramach mieści się zasada autonomii stron 
kontraktu. Sprzeczne z naturą umowy są więc umowy „niewolnicze”, które przyznają jednej ze stron 
zbyt dużą swobodę kształtowania treści powinności kontrahenta (Radwański, 2003, s. 124–125; 
Trzaskowski, 2005, s. 333–346). Tego typu zakaz sformułował Sąd Najwyższy w uchwale składu 
siedmiu sędziów z 22 maja 1991 r.47 dotyczącym dopuszczalności klauzuli zezwalającej bankowi 
na jednostronną zmianę jego regulaminu. W opinii tego sądu: 

„natura umowy gospodarczej i generowanego przez nią stosunku sprowadza się generalnie 
do tego, że wyraża ona i pozwala realizować interes każdej ze stron, ponieważ zaś interesy 
te bywają przeciwstawne, istotę umowy stanowi uzgodnienie woli stron, wyrażającej ich in-
teresy. (…) W tym stanie rzeczy za sprzeczne z naturą umowy gospodarczej należy uznać 
pozostawienie w ręku jednej tylko strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków”. 

W podobnych uchwałach, odwołujących się już jednak do zasady słuszności lub zasad współ-
życia społecznego, Sąd Najwyższy zakwestionował skuteczność postanowienia umowy kredytu 
bankowego, w którym przyjęto, że kredytodawca jest uprawniony do zmiany stawek oprocento-
wania, jeżeli, równocześnie, w umowie nie określono konkretnych okoliczności, od jakich zmiana 

41 IV CSK 39/08.
42 Por. też wyr. SA w Łodzi z 2.12.2015 r., I ACa 1013/15.
43 I ACa 991/12.
44 Powód wystąpił w tej sprawie z powództwem ustalającym z art. 189 k.c. z powołaniem się na art. 58 § 2 k.c.
45 Por. też wyr. SO w Krakowie z 24.02.2014 r., XII Ga 9/14: „Sformułowanie umowy w taki sposób, że namnożone zostały kary umowne, zastrzeżenie 
tych kar w wypadkach oderwanych od realiów obrotu gospodarczego (wszak kontrahentem (...) SA byli zasadniczo drobni przedsiębiorcy prowadzący 
niewielki sklepy czy punkty usługowe, którzy nie byli w stanie osiągnąć dochodów wymaganych w umowie, a nie mieli możliwości negocjowania ich 
pułapu) musi prowadzić do wniosku, że umowa miała na celu nie osiąganie korzyści przez obie jej strony, a jedynie przysparzanie dochodów (...) SA 
w postaci kar umownych z weksli”.
46 Kontrowersyjna jest zwłaszcza kwestia odniesienia tego terminu do konkretnych kategorii umów.
47 III CZP 15/91, OSN 1992, nr 1, poz. 1.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 1(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.6.2

Michał Zaremba            Ochrona małych i średnich przedsiębiorców przed eksploatacją ze strony dużych podmiotów rynkowych30

ta jest uzależniona48. Ponadto w doktrynie prawa argumentuje się, że sprzeczne z naturą umowy 
są też klauzule nadmiernie krępujące wolność strony w aspekcie czasowym lub przedmiotowym, 
zwłaszcza w zakresie dóbr osobistych (Trzaskowski, 2005, s. 318–332). Przykładem naruszenia 
tej wolności byłyby czasowo i miejscowo nieograniczone zakazy konkurencji (ibidem, s. 331).

W praktyce, za sprzeczne z obiema powyższymi zasadami należałoby uznać większość 
klauzul, których zamieszczania w umowach z konsumentami zakazuje wprost art. 3853 k.c. I tak, 
naruszać zasadę autonomii będą postanowienie umowne, które: przewidują postanowienia, z któ-
rymi strona umowy nie miała możliwości zapoznać się przed jej zawarciem (pkt 4); uzależniają 
spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli strony (pkt 8); przyznają tylko 
jednej stronie uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy (pkt 9)49; uprawniają 
stronę do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie (pkt 10); 
przyznają danej stronie uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową (pkt 11); 
przewidują wyłącznie dla jednej strony jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przy-
czyn, istotnych cech świadczenia (pkt 19); przewidują uprawnienie danej strony do określenia lub 
podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania drugiej stronie prawa 
odstąpienia od umowy (pkt 20).

Natomiast nie do pogodzenia z zasadą wolności osobistej wydaje się klauzula, która wyłącza 
lub ogranicza odpowiedzialność względem danej strony za szkody na osobie (pkt 1).

Równocześnie nie można wykluczyć, że pozostałe klauzule umowne z art. 385 k.c. okażą 
się sprzeczne z naturą określonego rodzaju umowy. W konkretnym przypadku klauzule te mogą 
też popadać w sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Stosowanie wskazanych powyżej klauzul należy co do zasady uznać za czyny nieuczciwej 
konkurencji w rozumieniu art. 3 uznk. Celowe byłoby również dodanie do tego aktu artykułu, 
który wprost określałby jako czyn nieuczciwej konkurencji posługiwanie się w obrocie prawnym 
klauzulami, o których mowa.

IV.	Ochrona	małych	i	średnich	przedsiębiorców	 
przez	eksploatacją	ekonomiczną	–	propozycje	de lege ferenda

Z dotychczasowych rozważań jasno wynika, że podstawowym instrumentem ochrony przed-
siębiorców przez wyzyskiem ekonomicznym są różnego rodzaju roszczenia cywilnoprawne. Innymi 
słowy, to sam zainteresowany musi dochodzić ochrony swoich interesów w sądzie. Oczywistym 
jest, że podmioty te nie będą skłonne pozywać swoich dominujących kontrahentów w trakcie 
trwania współpracy. Poza tym procesy te są kosztowne, a ich wynik, ze względu na nieostrość 
przepisów i trudności dowodowe, wysoce niepewny. Wszystko to sprawia, że skuteczna ochrona 
48 Por. uchw. SN z 6.03.1992 r. III CZP 141/91, OSN 1992, nr 6, poz. 90 oraz uchw. SN z 19.05.1992 r. III CZP 50/92, OSP 1993, z. 6, poz. 119. W orzecz-
nictwie uznano za sprzeczne z naturą zobowiązania m.in. pozostawienie jednej stronie umowy przedwstępnej określenie wysokości kosztów inwestycji 
determinujących istotne postanowienie umowy przyrzeczonej (wyr. SN z 8.02.2007 r., I CSK 420/06; por. też wyr. SO w Krakowie z 21.08.2014 r., II Ca 
604/14); umowę, w której jedna ze stron zobowiązuje się do spowodowania określonego stanu rzeczy, na którego spełnienie nie ma i nie może mieć 
żadnego wpływu (wyr. SN z 27.10.2004 r., IV CK 122/04); rozwiązanie z mocą wsteczną (por. wyr. SN z 15.11.2002 r., V CKN 1374/00, OSNC 2004, 
nr 3, poz. 45) lub wypowiedzenie z taką mocą przez jedną ze stron zobowiązania trwałego (wyr. SN z 8.10.2004 r., V CK 670/03). Por. też wyr. SO 
w Szczecinie z 21.12.2015 r., VIII GC 458/14: „Przechodząc od natury obligacyjnych stosunków cywilnoprawnych jako takich, do natury umowy niena-
zwanej, jaką jest umowa o pośrednictwo, należy wskazać, że również z naturą tego stosunku cywilnoprawnego treść i cel (…) są sprzeczne. Przedmiotem 
świadczenia pośrednika jest bowiem doprowadzenie do zawarcia określonej umowy i to osiągnięcie tego celu, a nie nakład pracy i poniesione wydatki, 
są warunkiem wynagrodzenia pośrednika”.
49 Dodać warto, że zgodnie z ugruntowaną w orzecznictwie zasadą in dubio contra proferentem, wątpliwości interpretacyjne, które nie dają się usunąć 
w drodze ogólnych dyrektyw wykładni oświadczeń woli, powinny być rozstrzygane na niekorzyść strony, która zredagowała tekst wywołujący te wątpli-
wości, por. wyr. SN z 8.10.2004 r., V CK 670/03; wyr. SN z 21.06.2007 r., IV CSK 95/07; wyr. SN z 5.07.2013 r. IV CSK 1/13; wyr. SN z 23.01.2015 r.; 
V CSK 217/14.
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przed eksploatacją ekonomiczną wymaga większego zaangażowania państwa, w szczególno-
ści przez wyposażenie organów ochrony konkurencji w dodatkowe uprawnienia. Krokiem w tym 
kierunku jest niedawne uchwalenie przez Sejm ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wyko-
rzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi50. Zwalczaniem 
tego typu praktyk zajmować miałaby się Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
działając z urzędu. Ustawa zakazuje nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej na-
bywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy, przy czym przewagą kontraktową 
nabywcy w rozumieniu tego aktu jest sytuacja nabywcy względem dostawcy, w której: a) dla do-
stawcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości zbycia produktów rolnych lub spożywczych 
do innych nabywców51 oraz b) występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na 
korzyść nabywcy (odpowiednio skonstruowana jest też definicja przewagi kontraktowej dostaw-
cy). Wykorzystywanie przewagi kontraktowej ustawa uznaje za nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne 
z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes. Akt 
ten wprost określa cztery takie praktyki52: 1) nieuzasadnione rozwiązanie umowy lub zagrożenie 
rozwiązaniem umowy; 2) przyznanie wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, 
odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia; 3) uzależnianie zawarcia lub kontynuowania umowy od 
przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani 
zwyczajowego związku z przedmiotem umowy; 4) nieuzasadnione wydłużaniu terminów płatności 
za dostarczone produkty rolne lub spożywcze53. Tak krótki katalog może budzić zdziwienie, biorąc 
pod uwagę znacznie liczniejsze wykazy nieuczciwych praktyk zawarte w cytowanych powyżej 
analizach Komisji Europejskiej54. De lege ferenda należałoby zatem rozbudować i doprecyzować 
listę niedozwolonych praktyk, tak by zwiększyć przewidywalność nowego prawa i, równocześnie, 
ograniczyć liczbę skarg oczywiście bezzasadnych55. Na wzór prawa antymonopolowego warto 
byłoby również dokonać rozróżnienia na praktyki objęte całkowitym zakazem oraz praktyki do-
puszczalne pod pewnymi warunkami56 i tzw. bezpieczne porty (wyjątki od ogólnych zakazów)57.

Krytycy projektu omawianego aktu słusznie wskazywali na wątpliwości natury konstytu-
cyjnej związane z ustanowieniem domniemania stosowania niedozwolonej praktyki58. Co do 

50 Por. ustawa z 15.12.2016 r., (Dz.U. 2017, poz. 67). W Sejmie poprzedniej kadencji z podobną inicjatywą wystąpili posłowie PSL, oba akty różnią się 
jednak dość znacznie, w szczególności projekt PSL zawiera o wiele bardziej obszerny katalog nieuczciwych praktyk, por. Druk Sejmowy nr 3604 Sejmu 
VII kadencji; też: Affre i Skołubowicz, 2015, s. 88–107.
51 W swojej opinii do projektu Prokuratoria Generalna stwierdza, że producent nigdy nie jest pozbawiony całkowicie możliwości ich sprzedaży, więc 
koniunkcja tych dwóch przesłanek jest zbyt wyśrubowanym wymogiem, por. pismo z 29.08.2016 r., KR-51-386/GCI. Też przypis 20.
52 Należy przyjąć, że praktyki te muszą również spełniać wymogi określone w art. 7 ust. 2, tak jak to rozstrzygnął Sąd Najwyższy w odniesieniu do 
praktyk przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, por. orzecznictwo cytowane w opinii wskazanej w przypisie poprzedzającym.
53 Jak chyba należy rozumieć, chodzi tu o terminy krótsze niż maksymalny termin płatności przewidziany w ustawie z dnia 8.03.2013 r. o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 403).
54 Por. Green paper on unfair trading practices in the business-to-business food and non-food supply chain in Europe, com(2013) 37 final, s. 17–20; 
Renda i in., 2014, s. 101.
55 Wzorując się na rozwiązaniach niemieckich (por. przypis 20), celowe byłoby w szczególności odwołanie się do praktyk wymienionych w art. 9 ust. 2 
uokik oraz w art. 15 uznk (zaleca to też Sąd Najwyższy w cytowanej poniżej opinii do projektu ustawy). Zabieg ten umożliwiłby skorzystanie z orzeczni-
ctwa związanego z tymi przepisami. W razie wprowadzenia do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przepisu zakazującego stosowania klauzul 
umownych sprzecznych z naturą stosunku prawnego oczywisty punkt odniesienia stanowiłoby orzecznictwo sądów i Prezesa UOKiK związane z uzna-
waniem za niedozwolone postanowienia wzorca umownego stosowanego w umowach z konsumentami, por. Rejestr klauzul niedozwolonych, https://
uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php (27.02.2017).
56 Por. art. 8 uokik. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ciężar udowodnienia takich wyjątkowych okoliczności spoczywa na przedsiębiorcy, który chce skorzystać 
z tego wyjątku. Przy tej okazji warto wspomnieć o postulacie R. Trzaskowskiego, by sądy ustalały nie tylko poszczególne wymogi wynikające z natury 
(właściwości) zobowiązania, ale też określały ewentualne dopuszczalne odstępstwa od ich wiążącego charakteru; takie normy autor ten nazywa normami 
warunkowo dyspozytywnymi (por. Trzaskowski, 2000, s. 396–397).
57 Por. art. 7 uokik.
58 Por. Uwagi Sądu Najwyższego do rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczymi, pismo z 19.08.2016 r., BSA 1-021-368/16. Inne zarzuty dotyczą dublowania przepisów proceduralnych oraz brak 
jednoznacznego przyznania statusu poufności danych przedsiębiorcy zawiadamiającego o stosowaniu praktyki.
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zasady jednak idea tej ustawy nie odbiega od standardów przyjętych w innych krajach59. Jest to 
rzecz jasna regulacja sektorowa o ograniczonym zakresie stosowania. Gdyby okazała się sku-
teczna, należałoby rozważyć stworzenie aktu o bardziej uniwersalnym charakterze. Oczywiście 
zawsze istnieje ryzyko, że, z braku środków na skuteczną egzekucję przepisów nowego prawa, 
analizowana ustawa dołączy do innych „martwych” przepisów. Inne niebezpieczeństwo wiąże 
się z ryzykiem sparaliżowania działalności UOKiK w wyniku masowego składania skarg przez 
poszczególnych przedsiębiorców i ich organizacje branżowe (Affre i Skołubowicz, 2015, s. 100). 
Niewątpliwie wyznaczenie nowych zadań tej instytucji będzie wymagało zwiększenia jej budżetu. 
Liczba bezzasadnych doniesień powinna też spadać w miarę, jak ustalą się linie orzecznicze do-
tyczące najbardziej kontrowersyjnych praktyk rynkowych. Wiele zależy zatem od woli politycznej 
decydentów i odpowiedniej polityki stosowania tej ustawy.

Uzupełnieniem dla takiej uniwersalnej regulacji powinny być akty dotyczące konkretnych 
sektorów gospodarki lub rodzajów stosunków umownych (np. relacji franczyzodawców i fran-
czyzobiorców). Łącznie, wszystkie te przepisy, wraz z omówionymi powyżej obowiązującymi już 
unormowaniami, powinny stanowić spójny i kompleksowy system chroniący małych i średnich 
przedsiębiorców przed eksploatacją ekonomiczną.
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I.	Uwagi	wstępne
Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 

kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi1 (dalej: Ustawa) ma na celu wyelimino-
wanie nieprawidłowych praktyk w łańcuchu dostaw rolno-spożywczych. W ocenie ustawodawcy, 
istniejące regulacje nie są w stanie skutecznie zapobiegać niekorzystnym zjawiskom rynkowym 
i konieczna jest dalej idąca interwencja organów publicznych w relacje pomiędzy uczestnikami 
rynku2. 

Mając na uwadze cel Ustawy, jakim jest ochrona interesu publicznego, postępowanie w jej 
trybie powinno mieć za swój przedmiot wyłącznie przeciwdziałanie praktykom, których skutki 
dotykają, choćby potencjalnie, szerszego kręgu uczestników rynku lub gdy wywołują one inne 
niekorzystne zjawiska na rynku wymagające ingerencji ze strony Prezesa UOKiK3. 

W naszej ocenie szczególnie istotne będzie odróżnienie postępowania w interesie publicznym 
od postępowania cywilnego, które jest ukierunkowane na ochronę praw podmiotowych stron. Biorąc 
pod uwagę potencjalnie wysokie kary administracyjne związane z naruszeniem Ustawy, błędna 
polityka stosowania Ustawy może spowodować, że stanie się ona środkiem nieuprawnionych 
nacisków jednej lub drugiej strony łańcucha dostaw, wypaczając tym samym cel ustawodawcy, 
jakim była naprawa relacji w sektorze rolno-spożywczym. 

Ustawa, podobnie jak inne przepisy dotyczące tematyki nieuczciwych działań rynkowych (sto-
sowanym przeciwko zarówno profesjonalnym kontrahentom, konkurentom, jak i konsumentom), 
posługuje się klauzulą generalną i przykładowym katalogiem nieuczciwych praktyk. 

Kluczowe znaczenie dla sposobu zastosowania Ustawy ma, między innymi, ustalenie jaki 
jest stosunek klauzuli generalnej wskazanej w art. 7 ust. 2 Ustawy do przykładowego katalogu 
praktyk z art. 7 ust. 3 Ustawy, w szczególności czy możliwe jest uznanie, że w każdym przypadku 
wypełnienie przesłanek wskazanych w przykładzie powoduje, że dana praktyka będzie zawsze 
uznana za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

II.	Klauzula	generalna	w	Ustawie
1.	Funkcja	klauzuli	generalnej

W świetle art. 7 ust. 2 Ustawy, wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli 
jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza 
taki interes.

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji4 (dalej: uznk) lub ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym5 (dalej: upnpr), ustawodawca opiera stosowanie Ustawy na klauzuli gene-
ralnej. Regulacja odsyła do systemu ocen i norm pozaprawnych, w szczególności do „dobrych 

1 Ustawa z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 
(Dz.U. 2017, poz. 67).
2 Uzasadnienie do projektu Ustawy, s. 3–4.
3 Por. orzecznictwo utrwalone na gruncie ustawy z 16.02. 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik z 2007 r.), m.in. wyr. SN 
z 29.05.2001 r., I CKN 1217/98.
4 Ustawa z 16.02.2007 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
5 Ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 3 ze zm.).
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obyczajów”, w znacznym stopniu przerzucając precyzyjną ocenę stanu faktycznego na organ 
stosujący prawo (Szwaja i Jasińska, 2016a, nb 4).

Zastosowane w Ustawie przez ustawodawcę pojęcia niedookreślone mają na celu zwięk-
szenie elastyczności stosowania regulacji i dostosowanie jej do dynamicznie zmieniających się 
okoliczności gospodarczych (Zdyb, 2016, nb 56). Odesłanie do norm pozaprawnych pozwala na 
objęcie przez przepisy nowych zjawisk, które nie istniały w trakcie powstawania aktu prawnego.

Stosowanie pojęć niedookreślonych rodzi jednak pewne zagrożenia, w szczególności zwięk-
sza stopień niepewności uczestników rynku co treści normy i, jak wspomniano wyżej, przesuwa 
ciężar z organów prawodawczych na organy stosujące prawo, co może potencjalnie prowadzić do 
nieuprawnionego prawotwórstwa tych drugich (ibidem, nb. 58). Należy podkreślić, że warunkiem 
konstytucyjności przepisu odsyłającego do norm pozaprawnych jest pewien stopień przewidywal-
ności decyzji podejmowanych na podstawie takiej regulacji (Stefanicki, 2002, s. 24)6. Zadaniem 
organów stosujących prawo powinno być tylko „odtwarzanie” treści pojęć (Zdyb, 2016, nb 56), 
a luz decyzyjny organu stosującego prawo powinien być maksymalnie ograniczony w związku 
ze stosowaniem klauzul generalnych (Stefanicki, 2002, s. 24). Zwroty niedookreślone oznaczają 
jedynie konieczność dokonania wykładni znaczenia użytego pojęcia, oceny stanu faktycznego, 
a na końcu ustalenia konsekwencji prawnych faktu na podstawie stosowanego przepisu prawa 
(Jakimowicz, 2010, s. 43). 

W przypadku Ustawy dokonanie pierwszej, wiążącej próby wykładni pojęć niedookreślonych 
będzie należało do Prezesa UOKiK. Należy jednak podkreślić, że użycie zwrotów niedookreślonych 
nie może być utożsamiane z dyskrecjonalnością organu administracji (tu: Prezesa UOKiK), a jedy-
nie rodzi konieczność ustalenia zakresu normy za pomocą rożnych form wykładni. Jednocześnie 
wykładnia pojęć niedookreślonych, w przeciwieństwie do decyzji o charakterze uznaniowym, 
w całości podlega weryfikacji sądowej i może być przez sąd w całości zakwestionowana i zastą-
piona wykładnią dokonaną przez skład sędziowski (ibidem).

Tak jak w przypadku uznk i upnpr, klauzula generalna w Ustawie pełni trzy podstawowe funk-
cje: definiującą, uzupełniającą oraz korygującą (Szwaja i Jasińska, 2016a, nb. 5 i nast.). Funkcja 
definiująca związana jest z ogólnym określeniem czym, w świetle Ustawy, jest nieuczciwa praktyka. 
Funkcja uzupełniająca pozwala na objęcie działaniem Ustawy wszystkich nieuczciwych działań 
przedsiębiorców, a zatem dopełnia przykładowy katalog zakazanych praktyk wskazany w art. 7 
ust. 3 Ustawy (ibidem, nb. 9; Zdyb, 2016, nb. 42). Dalej, funkcja korekcyjna, której zadaniem jest 
skorygowanie zastosowania Ustawy, w przypadku, gdy określone zachowanie zdaje się wypełniać 
przesłanki szczegółowych praktyk opisane w art. 7 ust. 3 Ustawy, jednak ze względu na szcze-
gólne okoliczności nie byłoby uzasadnione uznanie danej praktyki za nieuczciwe wykorzystanie 
przewagi rynkowej (Szwaja i Jasińska, 2016b, nb. 10). 

O ile funkcja definiująca i uzupełniająca są niekontrowersyjne na gruncie innych regulacji 
nakierunkowanych na zwalczanie nieuczciwych działań rynkowych, jak uznk i upnpr, o tyle pew-
ne wątpliwości w dotychczasowym orzecznictwie i doktrynie (zwłaszcza na gruncie pierwszej 
wspomnianej regulacji) budzi zakres zastosowania funkcji korygującej. Rozbieżności te dotyczą 
zwłaszcza możliwości „korygowania” działania ustawy w niej wprost zdefiniowanych (praktyk 
nazwanych).

6 Zob. też wyr. TK z 17.11.2000 r., SK 5/99.
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Podobne wątpliwości dotyczące relacji klauzuli generalnej do katalogu przykładowych naru-
szeń zawartego w art. 7 ust. 3 Ustawy mogą powstać na gruncie Ustawy. Na konieczność bar-
dziej jednoznacznego określenia relacji pomiędzy klauzulą generalną a wymienionymi praktykami 
wskazywała zresztą także Prokuratoria Generalna w swoich uwagach do projektu Ustawy7.

Odnosząc się do funkcji korygującej klauzuli generalnej zawartej w uznk, należy wskazać, 
że ta funkcja klauzuli jest stosunkowo powszechnie akceptowana (por. m.in. Szwaja i Jasińska, 
2016a, nb. 29; du Vall i Nowińska, 2013, nb. 2; odmienny, ale odosobniony, pogląd prezentują: 
Pyzioł i Walaszek-Pyzioł, 1994, s. 1, którzy uważają, że art. 3 ust. 2 uznk powinien być rozumia-
ny nie jako konkretyzacja klauzuli generalnej, lecz wykaz działań ex lege zakazanych), jednak 
istnieją pewne rozbieżności w doktrynie, co do możliwego zakresu korekty szczegółowych czy-
nów określonych w uznk. Przykładowo, nie kwestionując funkcji korygującej klauzuli generalnej, 
M. Kępiński wskazuje, że ewentualna korekta może dotyczyć właściwie wyłącznie przesłanki 
„dobrych obyczajów” i powinna następować tylko, gdy wystąpią szczególne okoliczności uzasad-
niające dokonanie takiej analizy (Kępiński, 2014, s. 9–14). 

Najnowsze i, jak się wydaje, dominujące obecnie stanowisko judykatury prezentowane na 
gruncie uznk wskazuje, że w przypadku powoływania się na nazwane czyny nieuczciwej konku-
rencji, określone w rozdziale 2 uznk, należy wykazać spełnienie wszystkich przesłanek ogólnych 
wynikających z art. 3 uznk.

Z kolei na gruncie upnpr, do czasu jej nowelizacji w 2014 r., z normy wskazanej w art. 4 
ust. 2 upnpr jednoznacznie wynikało, że polski ustawodawca, odmiennie od zamierzeń unijnego 
prawodawcy, uznał, że kwalifikacja praktyki rynkowej jako nieuczciwej nie może odbywać się bez 
wypełnienia przesłanek ujętych w klauzuli generalnej (Sieradzka, 2008, nb. 5). Dopiero nowelizacja 
z 2014 r. wprowadziła zmiany w sposobie stosowania klauzuli generalnej w upnpr. Wówczas to 
ustawodawca, zmieniając art. 4 ust. 2 upnpr, wprost wskazał, że praktyki wprowadzające w błąd, 
agresywne oraz stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk nie podlegają ocenie 
w świetle przesłanek klauzuli generalnej8. Zmiana ta wynikała z dostosowania prawa polskiego 
do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19 września 2013 r. w sprawie C-435/11 CHS Tour 
Services9. Z orzeczenia TS wynika, że dla zakwalifikowania określonej praktyki rynkowej jako 
praktyki wprowadzającej konsumenta w błąd, nie zachodzi konieczność zbadania czy taka prak-
tyka jest również sprzeczna z wymogami staranności zawodowej10. Tym samym, opierając się 
na wykładni dokonanej przez TS także na gruncie prawa polskiego, należało wykluczyć potrzebę 
dokonywania oceny takiej praktyki przez pryzmat klauzuli generalnej określonej w art. 4 ust. 1 
upnpr, która to ustawa stanowi implementację uregulowań unijnych. 

Jednocześnie art. 5 i 6 oraz 8 upnpr zawierają tzw. małe klauzule generalne wskazujące na 
ogólne, niedookreślone kryteria uznania danego działania za wprowadzające w błąd lub agresyw-
ne (Michalak, 2008, art. 5 nb. 4, art. 8 nb. 1). Doprecyzowując definicje praktyki wprowadzającej 
w błąd w art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 2 upnpr, zawarto także katalog przykładowych praktyk, które 
mogą być uznane za zakazaną praktykę, jeśli jednak spełnione są ogólne przesłanki wprowadzenia 
 7 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Opinia w przedmiocie projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kon-
traktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi z dnia 29 sierpnia 2016 r., s. 3.
 8 Zmiany wprowadzone ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
 9 Uzasadnienie do projektu ustawy o prawach konsumenta, s. 10.
10 Wyr. TS z 19.09.2013 r. w sprawie C-435/11 CHS Tour Services, pkt 45; w prawie polskim zamiast odniesienia się do pojęcia „staranności zawodo-
wej” użyto ugruntowanego pojęcia „dobrych obyczajów”.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 1(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.6.3

Katarzyna Manteuffel, Mikołaj Piaskowski            Relacja klauzuli generalnej…39

w błąd. Dodatkowo, w art. 7 i 9 upnpr wprowadzono tzw. czarną listę nieuczciwych praktyk ryn-
kowych, wskazując wprost, że są one nieuczciwe „w każdych okolicznościach”, a więc bez po-
trzeby badania czy zaszły przesłanki wprowadzenia w błąd lub praktyki agresywnej. Od strony 
dowodowej wystarczy więc wykazać zaistnienie działania opisanego w upnpr (Michalak, 2008, 
art. 7 upnpr, nb. 2). Katalog praktyk zakazanych per se ma jednak charakter zamknięty, a w in-
nych wypadkach ocena czy praktyka ma charakter wprowadzenia w błąd lub praktyki agresywnej 
oparta jest na ogólnych kryteriach.

W naszej ocenie, w odniesieniu do komentowanej Ustawy powinna mieć zastosowanie wy-
kładnia zakładająca każdorazowe spełnienie przesłanek klauzuli generalnej. Wskazuje na to nie 
tylko porównanie techniki legislacyjnej użytej w innych regulacjach (zwłaszcza tych opisanych 
powyżej, regulujących nieuczciwe praktyki), lecz także, a może przede wszystkim publicznoprawny 
cel stosowania Ustawy oraz administracyjny system jej egzekwowania11. 

W przeciwieństwie do stosunkowo bliskiej ideologicznie Ustawie uznk, gdzie postępowanie 
jest przejawem realizacji jednego z rodzajów sankcji cywilnoprawnych i ma charakter kontradyk-
toryjny, postępowanie w trybie Ustawy jest wszczynane z urzędu przez Prezesa UOKiK wyłącznie 
w zakresie, w jakim organ administracji uzna za właściwy (a nie bezpośrednio przez zainteresowa-
ne strony, których interes jest zagrożony lub naruszony). Dalej, przewidziane w Ustawie sankcje 
mają charakter represyjny i nie służą kompensacji ewentualnych roszczeń pokrzywdzonej strony 
relacji, która to strona może dochodzić swoich roszczeń w odrębnym postępowaniu12. 

Mając na uwadze także te dodatkowe czynniki, oceniając stypizowaną w Ustawie prakty-
kę nie sposób jest pominąć przesłanek wskazanych w klauzuli generalnej, zwłaszcza że celem 
klauzuli generalnej jest prawidłowe ukierunkowanie działania regulacji. Jednocześnie, mając na 
uwadze przesłanki przykładowych nieuczciwych praktyk ujętych w Ustawie, wydaje się, że co do 
zasady, ich ocena przez pryzmat klauzuli generalnej jest niezbędna dla właściwego zdefiniowa-
nia praktyki. Wynika to także z faktu, że co najmniej niektóre praktyki nazwane w Ustawie mają 
jednak nieostry charakter i ich prawidłowe dookreślenie nie może odbyć się bez uwzględnienia 
treści klauzuli generalnej. 

Konstrukcja klauzuli generalnej zawartej w art. 7 ust. 2 Ustawy oparta na dwóch ściśle ze sobą 
powiązanych przesłankach, tj. działaniu sprzecznym z dobrymi obyczajami, oraz zagrożeniu lub 
naruszeniu istotnego interesu drugiej strony. Ustalenie nieuczciwego wykorzystywania przewagi 
kontraktowej odbywa się poprzez ocenę łącznego spełnienia tych dwóch przesłanek, kluczowa 
jest zatem wykładnia dwóch pojęć niedookreślonych „dobrych obyczajów” oraz zagrożenia lub 
naruszenia „istotnych interesów drugiej strony”. 

2.	Przesłanka	dobrych	obyczajów

Pojęcie „dobrych obyczajów” wykorzystywane jest bezpośrednio lub pośrednio w wielu ak-
tach normatywnych. Podstawowa analogia ustawy występuje ponownie w uznk oraz upnpr, ale 
klauzule generalne o tożsamej lub podobnej wymowie występują też w wielu innych przepisach, 
np. w kodeksie cywilnym (art. 705 k.c., art. 3851 k.c.).

11 Por. wyr. TK z 16.10.2014 r., SK 20/12. W przeciwieństwie do Ustawy, zamknięty katalog praktyk zakazanych per se przewidywał projekt ustawy 
dotyczący praktyk w sektorze rolno-spożywczym przedstawiony przez grupę posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego w trakcie poprzedniej kadencji 
Sejmu (za: Affre i Skołubowicz, 2015, s. 88).
12 Por. wyr. TK z 16.10.2014 r., SK 20/12.
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Obecnie w doktrynie dominuje podejście ekonomiczno-funkcjonalne, zgodnie z którym, 
w przypadku relacji gospodarczych dla oceny dobrych obyczajów podstawowym kryterium oceny 
powinny być nie tyle wyłącznie poglądy uczciwego przeciętnego człowieka, ile raczej analiza ukie-
runkowana na zapewnienie właściwych mechanizmów konkurowania (Szwaja i Jasińska, 2016a, 
nb. 97; du Vall i Nowińska, 2013, nb. 12–13; inne tradycyjne podejście za punkt wyjścia traktuje 
kryteria etyczno-moralne, por. Zoll i Kraus, 1929, s. 26, za: Zdyb i Sieradzka, 2011, s. 23). Także 
orzecznictwo w przeważającej mierze wskazuje, że zachowanie dobrych obyczajów w relacjach 
B2B oznacza takie zachowanie, które zapewnia niezakłócone funkcjonowanie konkurencji przez 
rzetelne współzawodnictwo13.

Analiza ekonomiczna dobrych obyczajów nie eliminuje jednak oceny moralno-etycznej 
(Szwaja i Jasińska, 2016a, nb. 101). Wolność gospodarcza i konkurencja nie są pojęciami jedno-
wymiarowymi i konieczne jest uwzględnienie współistnienia i wzajemnego przenikania się różnych 
płaszczyzn, normatywnej, ekonomicznej, moralno-ekonomicznej (Zdyb i Sieradzka, 2011, s. 23).

Dobre obyczaje to pozaprawne normy, które wykształciły się w obrocie gospodarczym i wy-
znaczają standard uczciwego zachowania przedsiębiorcy przez odwołanie się do wartości po-
wszechnie respektowanych w działalności gospodarczej (Kopaczyńska-Pieczniak, 2016, s. 168). 
Kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami 
moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z nimi praktykami życia gospodarczego14. 
Należy jednak podkreślić, że profesjonalizm i staranność to istotne elementy kształtowania etycz-
nych standardów w konkurencji (Zdyb i Sieradzka, 2011, s. 24)15, co oznacza, że ocena dobrych 
obyczajów nie może abstrahować od „zwykłej” moralności.

Treści dobrych obyczajów nie da się z góry określić wiążąco w sposób wyczerpujący i aby 
nabrały określonego znaczenia, wymagane jest zaistnienie konkretnych stanów faktycznych (Knypl 
i Trzciński, 1997, s. 22)16. Należy jednak wskazać, że pojęcie dobrych obyczajów powinno być 
ocenianie jednolicie w polskim systemie prawnym, gdyż u podstaw tego pojęcia leżą wspólne 
standardy uczciwego zachowania (Zdyb i Sieradzka, 2011, s. 25). Ewentualne różnice w stoso-
waniu pojęcia wynikają nie tylko z samej jego treści, lecz także z uwagi na wspomnianą wyżej 
indywidualizację w związku z zaistnieniem określonego stanu faktycznego.

Ze względu na bogate orzecznictwo i literaturę nie ma potrzeby powtarzania sformułowanych 
wielokrotnie tez w niniejszym artykule. Należy jednak podkreślić, że dookreślając treść dobrych 
obyczajów, organy stosujące prawo powinny mieć na względzie podstawowy cel Ustawy, jakim 
jest ochrona uczciwości obrotu gospodarczego nie tylko poprzez przestrzeganie prawa, lecz tak-
że norm pozaprawnych, tj. dobrych obyczajów (por. analogiczne uwagi na gruncie uznk: Zdyb 
i Sieradzka, 2011, s. 24).

13 Por. wyr. SA w Warszawie z 10.01.2008 r., I ACa 231/07; podejście nieograniczone do podejścia ekonomicznego zaprezentował m.in. SOKiK w wyr. 
z 23.02.2006 r., wskazując, że istotą pojęcia jest szeroko rozumiany szacunek do drugiego człowieka, zob. wyr. SOKIK z 23.02.2006 r., XVII Ama 118/04, 
Dz.Urz. UOKiK z 2006 r. Nr 2, poz. 31.
14 Por. wyr. SN z 2.01.2007 r., V CSK 311/06; wyr. SA w Katowicach z 13.02.2008 r., V ACa 256/07.
15 Por. także wyr. TK z 4.07.2002 r., P 12/0, gdzie TK odniósł się do wolności gospodarczej jako dopuszczeniu do prowadzenia działalności przez osoby 
reprezentujące walory profesjonalne, ale i moralne, dających rękojmię działań.
16 Por. też wyr. SN z 26.09.2002 r., III CKN 213/01. 
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3.	Przesłanka	zagrożenia	lub	naruszenia	istotnego	interesu	drugiej	strony

Wprowadzona w klauzuli generalnej w art. 7 ust. 2 Ustawy przesłanka zagrożenia lub naru-
szenia istotnego interesu drugiej strony ponownie nawiązuje do regulacji uznk, która odwołuje się 
do zagrożenia lub naruszenia interesu innego przedsiębiorcy, klienta lub konsumenta. 

Na gruncie uznk wskazuje się, że pojęcie „interes przedsiębiorcy” należy rozumieć szeroko 
jako określony, korzystnie z punktu widzenia przedsiębiorcy ukształtowany stan bądź stan, któ-
ry dopiero w przyszłości może stać się dla niego źródłem korzyści17. Podkreśla się jednak, że 
nie każde zagrożenie lub naruszenie tych interesów uzasadnia potraktowanie danej praktyki za 
czyn nieuczciwej konkurencji, a dotyczy to jedynie takiego interesu, który posiada pewną wagę 
gospodarczą (Szwaja i Jasińska, 2016a, nb. 135). Przy czym zagrożenie tego interesu musi być 
realne, a więc musi zachodzić prawdopodobieństwo jego naruszenia (ibidem). Choć przesłanka 
naruszenia lub zagrożenia interesu nawiązuje do pojęcia szkody, to jednak nie jest jej ekwiwa-
lentem. Wystarczy bowiem samo zagrożenie interesów drugiej strony, a zatem także sytuacje, 
zanim dojdzie do wyrządzenia szkody (Zdyb, 2016, nb. 52)18.

Warto przy tym zaznaczyć, że w odróżnieniu od uznk, Ustawa wskazuje, że nieuczciwe 
wykorzystywanie przewagi rynkowej może zajść jedynie wówczas, gdy interes drugiej strony 
jest „istotny”. O ile, jak wskazano powyżej, już na gruncie uznk, zaznacza się, że interes drugiej 
strony musi mieć pewną wagę gospodarczą, to Ustawa narzuca w tym zakresie jeszcze bardziej 
rygorystyczne kryteria oceny. Skwalifikowanie interesu strony jako „istotnego” ma, między innymi, 
związek z ochroną interesu publicznego i administracyjnym, represyjnym systemem egzekwowa-
nia Ustawy, który odróżnia nową regulację od uznk.

III.	Przykładowy	katalog	nieuczciwych	praktyk
1.	Uwagi	wprowadzające

Art. 7 ust. 3 Ustawy zawiera przykładowy katalog praktyk, które mogą zostać uznane za 
nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Jak wskazano powyżej, stypizowane formy 
praktyk prezentowane w przykładowym katalogu muszą być oceniane przez pryzmat klauzuli 
generalnej.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Ustawy, za wprowadzeniem otwartego katalogu naru-
szeń przemawia przede wszystkim dynamika zmian na rynku i powstawania nowych, negatywnych 
zachowań w relacjach uczestników rynku19. Jak wskazuje uzasadnienie projektu Ustawy, inne 
państwa członkowskie, które wprowadziły przepisy zawierające szczegółową listę nieuczciwych 
zachowań, mają złe doświadczenia z uwagi na „dużą kreatywność” przedsiębiorców20. Otwarty 
katalog nieuczciwych praktyk ma zatem za zadanie, podobnie jak klauzula generalna, zapewnić 
większą elastyczność nowej regulacji. 

Poniżej przedstawiamy nasze uwagi do potencjalnie nieuczciwych praktyk stypizowanych 
w art. 7 ust. 3 Ustawy.

17 Por. wyr. SN z 25.02.1995 r., III CZP 12/95.
18 Też wyr. SA w Poznaniu z 11.10.2005 r., I ACa 230/05.
19 Uzasadnienie do projektu Ustawy, s. 7.
20 Uzasadnienie projektu Ustawy, s. 7.
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2.	Nieuzasadnione	rozwiązanie	umowy	lub	zagrożenie	rozwiązaniem	umowy	

Uzasadnienie do projektu Ustawy wskazuje, że przykładem takich praktyk może być narzu-
cenie nowych warunków realizacji dostaw pod groźbą rozwiązania umowy ze strony nabywcy21. 
Przypadek ten powinien zatem obejmować praktyki, które zmierzają do pewnego rodzaju „szanta-
żu” ekonomicznego, nieuczciwego wywierania presji na kontrahenta lub zachowania niemającego 
uzasadnienia w niewłaściwym zachowaniu drugiej strony umowy.

Wydaje się, że co do zasady, każde rozwiązanie umowy w stosunkach gospodarczych po-
siada bowiem jakieś uzasadnienie. Kluczowa będzie jednak ocena czy motywy kierujące danym 
przedsiębiorca mieszczą się w granicach dobrych obyczajów.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Ustawy, wątpliwości może budzić przykładowo zerwa-
nie wcześniej zawartej umowy z uwagi na otrzymanie korzystniejszej oferty cenowej od innego 
kontrahenta22. W tym kontekście należy wskazać, że zamiana dostawcy na takiego, który oferu-
je korzystniejsze warunki jest, zwykle, normalnym, racjonalnym działaniem przedsiębiorcy. Aby 
właściwie ocenić taki stan faktyczny, konieczne jest uwzględnienie przesłanek klauzuli generalnej, 
zwłaszcza dobrych obyczajów. Można zatem potencjalnie rozważyć nieuczciwość zachowania, 
które jest natychmiastowe i dąży do niezgodnego z zgodnymi ustaleniami stron zerwania umowy 
zawartej na czas określony itp. 

O ile rozwiązanie umowy będzie obiektywnie uzasadnione, o tyle na gruncie Ustawy praktyka 
nie będzie mogła zostać podważona. Za obiektywnie uzasadnione można uznać między innymi przy-
padki wynikające z rzeczywistego niewywiązywania się z istotnych zobowiązań przez kontrahenta.

3.		Przyznanie	wyłącznie	jednej	stronie	uprawnienia	do	rozwiązania	umowy,	odstąpienia	
od	niej	lub	jej	wypowiedzenia

Wszelkie rozwiązania wprowadzające nierówności w uprawnieniach stron mogą sugerować 
brak równowagi w relacjach kontraktowych. Jednakże, ponownie ocena czy w danych warunkach 
przyznanie tylko jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, np. ze skutkiem natychmia-
stowym, powinno podlegać ocenie w świetle klauzuli generalnej. 

Nie jest możliwe automatyczne uznanie, że każdy przypadek, w którym tylko jednej stronie 
przyznane jest pewne uprawnienie, jest sprzeczny z dobrymi obyczajami lub istotnie zagraża 
interesowi drugiej strony. Ustawa nie powinna być też rozumiana w ten sposób, że w każdej sy-
tuacji obie strony powinny mieć lustrzane uprawnienia. Przykładowo, naruszenie określonego 
zobowiązania wynikającego z umowy może w zależności od okoliczności sprawy mieć inną wagę 
gospodarczą dla strony w zależności od tego czy w danej relacji jest dostawcą, czy nabywcą. 

4.		Uzależnianie	zawarcia	lub	kontynuowania	umowy	od	przyjęcia	lub	spełnienia	przez	
	jedną	ze	stron	innego	świadczenia,	niemającego	rzeczowego	ani	zwyczajowego	związku	
z	przedmiotem	umowy

Wskazana forma praktyki jest zasadniczo powtórzeniem jednej z form nadużycia pozycji 
dominującej wskazanej w art. 9 ust. 2 pkt 4 uokik z 2007 r. Ustawodawca niejako wprost roz-
szerza tę konkretną formę nadużycia pozycji dominującej także na przypadki, w których pozycja 
21 Uzasadnienie projektu Ustawy, s. 6.
22 Uzasadnienie projektu Ustawy, s. 3.
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dominującą nie została stwierdzona, a istnieje jedynie „przewaga kontraktowa” jednej ze stron. Na 
marginesie, nasuwa się pytanie czy odniesienie się do jednej konkretnej praktyki nadużycia pozy-
cji dominującej i brak odniesienia się wprost do innych form nadużycia jest celowym działaniem 
ustawodawcy i czy nie powinno się co do zasady wykluczać możliwości stosowania nadmiernej 
analogii do uokik z 2007 r. w kontekście oceny nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontrak-
towej. Otwarty katalog naruszeń wskazanych w Ustawie, a także powierzenie egzekwowania 
Ustawy i uokik z 2007 r. temu samemu organowi powoduje, że dokonywanie takich analogii nie 
jest zupełnie wykluczone.

Odnosząc się do konkretnej omawianej praktyki z uwagi na zastosowanie tych samych prze-
słanek deliktu, co w uokik z 2007 r., wnioski i orzecznictwo formułowane na gruncie uokik z 2007 r. 
mogą być przydatne w analizie Ustawy. 

W doktrynie dotyczącej uokik z 2007 r. uznaje się, że z „uzależnianiem” mamy do czynienia 
przede wszystkim, gdy bez wypełnienia żądania kontrahenta odnośnie do świadczenia dodat-
kowego nie doszłoby do zawarcia umowy głównej, w tym wypadku umowy dostawy (Targański, 
2014, s. 480). Wykazanie „uzależnienia” wymaga wykazania, że silniejszy kontrahent stawia dru-
gą stronę przed koniecznością zaakceptowania warunku niepodlegającego negocjacjom. O tym, 
czy można mówić o narzuceniu umowy, świadczą konkretne okoliczności faktyczne, w których 
dochodzi do ustalenia i akceptacji świadczenia dodatkowego, a także ostateczna treść zawartej 
umowy (ibidem, s. 481; Stawicki, 2016, pkt 5.4.2.1). 

Dodatkowym warunkiem zastosowania Ustawy jest brak zwyczajowego i rzeczowego związku 
świadczenia z przedmiotem umowy. W orzecznictwie do uokik z 2007 r. wskazuje się, że związek 
rzeczowy utożsamiać należy ze związkiem funkcjonalnym pomiędzy świadczeniem wynikającym 
z umowy zasadniczej a świadczeniem dodatkowym (Stawicki, 2016, pkt 5.4.2.3)23. Związek funk-
cjonalny przyczyniać ma się do zapewnienia prawidłowego przebiegu działalności gospodarczej, 
choćby tylko u jednego uczestnika umowy24. Dodatkowo dla oceny legalności powiązania znacze-
nie ma fakt czy połączenie świadczeń jest obiektywnie konieczne prawidłowego funkcjonowania 
świadczeń (Targański, 2014, s. 483).

Z kolei przy ocenie istnienia związku zwyczajowego na gruncie uokik z 2007 r. wskazuje się, 
że należy brać pod uwagę nie tylko zwyczaje o powszechnym charakterze, lecz także zwyczaje 
występujące np. w określonych grupach branżowych (Kohutek, 2014, pkt 7.7). Ponadto, zwyczaj 
musi być ukształtowany, tj. powszechnie stosowany w określonego typu transakcjach (Stawicki, 
2016, pkt 5.4.2.3). Test związku zwyczajowego nie ma jednak charakteru niezmiennego i musi 
uwzględniać zmiany w sposobach prowadzenia działalności gospodarczej (Targański, 2014, s. 484).

Analizując omawianą formę nieuczciwego wykorzystywania przewagi rynkowej, nasuwa się 
także konieczność porównania z uregulowaniem czynu nieuczciwej konkurencji w postaci opłaty 
innej niż marża handlowa za przyjęcie towaru do sprzedaży wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 
4 uznk. Przepis ten był dotychczas jedną z głównych podstaw pozwalających na podważanie 
praktyk narzucania przez jedną ze stron wymogu świadczenia lub pobierania niezamawianych 
usług w relacjach w sektorze rolno-spożywczym.

23 Zob. też wyr. SOKiK z 2.07.1993 r., XVII Amr 13/93. 
24 Wyr. SOKiK z 2.07.1993 r., XVII Amr 13/93.
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Na gruncie uznk w kontekście tzw. opłat półkowych istnieje duży dorobek orzeczniczy, który 
może być pomocny także w analizie nieuczciwości praktyki stypizowanej w Ustawie. Orzecznictwo 
wielokrotnie podejmowało próbę analizy, kiedy opłata może zostać uznana za czyn nieuczciwej 
konkurencji. Szczegółowej analizy kwestii tzw. opłat półkowych podjął się między innymi Trybunał 
Konstytucyjny, który w swoich orzeczeniach wskazał kilka kluczowych kryteriów dla analizy ta-
kiej praktyki25. Jednym z kluczowych elementów oceny jest znaczenie negocjacji istniejących 
pomiędzy stronami i ekwiwalentności uiszczanej opłaty. Jako dodatkowe przesłanki TK wskazał 
takie czynniki, jak moment i sposób wprowadzenia opłat, tj. czy zostały zastrzeżone w pierwszej 
umowie łączącej przedsiębiorców, czy na etapie realizacji umowy, czy opłaty zastrzeżono z mocą 
wsteczną. Istotne znacznie ma także precyzja i transparentność ustaleń, w szczególności czy 
późniejsze czynności wynikające z umowy ramowej przewidującej opłatę mają charakter wyłącznie 
jednostronnych czynności jednego tylko przedsiębiorcy lub czy nadano im formę blankietową26. 
Dalej, kluczowa jest oczywiście także weryfikacja czy świadczenie zostało rzeczywiście spełnione 
przez pobierającego opłatę27.

Kryteria te przewijały się także w orzecznictwie sądów powszechnych28. Duże znaczenie 
przypisywano w szczególności ekwiwalentności świadczeń oraz prowadzeniu rzeczywistych, swo-
bodnych negocjacji przez strony29. Ten drugi element podnoszony jest zresztą także w stosunku 
do omawianej wyżej formy nadużycia pozycji dominującej na gruncie uokik z 2007 r.

Czynniki wskazane powyżej powinny być brane pod uwagę także przy stosowaniu Ustawy. Nie 
powinno zasługiwać na poparcie twierdzenie, że umowa dostawy jest uzależniona od świadczenia 
dodatkowych usług, gdy przedmiot i cena usługi zostały ustalone w swobodnych negocjacjach, 
a dla nabywcy usługi ma ona rzeczywistą i wymierną wartość30. 

5.		Nieuzasadnione	wydłużanie	terminów	płatności	za	dostarczone	produkty	rolne	
lub	spożywcze

Ta forma praktyki może polegać na ustaleniu nieracjonalnie długiego terminu zapłaty, ale rów-
nież na innych działaniach faktycznych mających na celu opóźnienie zapłaty za nabycie towaru.

W tym kontekście uzasadnienie do projektu Ustawy za potencjalnie wątpliwe wskazuje prak-
tyki polegające na kwestionowaniu wystawionej faktury z powodu błędów, które faktycznie nie 
występują, co skutkuje koniecznością wystawienia nowej faktury, w związku z czym płatność za 
dostarczony towar (w sposób niemający uzasadnienia) jest przesunięta w czasie31. Ponownie 
kwestia ta wymaga badania ad casum, zwłaszcza w kontekście dobrych obyczajów.

Pomocna w badaniu potencjalnej nieuczciwości praktyki może być ustawa z 8 marca 2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych32, która w szczególności w art. 8 zawiera wska-
zania co do dopuszczalnych terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Wydaje się, że za 

25 Wyr. TK z 16.10.2014 r., SK 20/12. Stanowisko to zostało następnie potwierdzone w postanowieniu TK z 28.07.2015 r., SK 22/14. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Por. m.in. uchwała SN z 18.11.2015 r., III CZP 73/15 oraz wyr. SN z 24.02. 2016 r., I CSK 824/14.
29 Por. m.in. wyr. SN z 24.06.2014 r., I CSK 431/13 oraz wyr. SA w Warszawie z 12.03.2013 r., I ACa 1119/12.
30 Także Komisja Europejska w Wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych wskazała, że takie usługi mogą mieć korzystny, prokonkurencyjny 
rezultat i nie powinny być automatycznie negowane; Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych, 2000/C 291/01. 
31 Uzasadnienie projektu Ustawy, s. 7.
32 Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2016, poz. 684).
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nieuzasadnione wydłużanie terminów nie powinny być uznane przypadki, w których termin mieści 
się w granicach wskazanych we wspomnianej ustawie, zakładając, że te miały na celu zdefinio-
wanie terminów uczciwych, zgodnych z dobrymi obyczajami właśnie. Przy czym, podobnie jak na 
gruncie ww. ustawy o terminach zapłaty, terminy dłuższe nie powinny być automatycznie uznane 
za niedopuszczalne. Może się bowiem okazać, że z pewnych względów są one uzasadnione 
interesem stron, np. gdy długi termin zapłaty wynika jednocześnie ze zgody na zapłatę wyższej 
ceny lub uzyskaniem niższego rabatu.

IV.	Podsumowanie
Co prawda konstrukcja zastosowana w Ustawie może budzić pewne wątpliwości, na co 

zresztą wskazywano w trakcie prac na projektem Ustawy, to jednak przeważające argumenty 
wskazują na konieczność oceny poszczególnych praktyk wskazanych wprost w Ustawie ściśle 
przez pryzmat klauzuli generalnej (analogicznie do dominującego obecnie podejścia na grun-
cie uznk). Praktyki nazwane wskazane w art. 7 ust. 3 Ustawy nie powinny być traktowane jako 
lex specialis do ogólnych przesłanek nieuczciwości praktyki wskazanych w art. 7 ust. 3 Ustawy. 
W każdym zatem przypadku niezbędne jest wykazanie ogólnych przesłanek odpowiedzialności.

Nie sposób dopuścić, bez jednoznacznego zdefiniowania zamkniętego katalogu zakazanych 
praktyk, aby organ administracyjny (tu: Prezes UOKiK) mógł stosować Ustawę wyłącznie w oparciu 
o literalne (często także niedookreślone) brzmienie przykładowych praktyk bez uwzględnienia defi-
niującej, uzupełniającej i korygującej funkcji klauzuli generalnej. Wykładnia stypizowanych w art. 7 
ust. 3 Ustawy praktyk w świetle klauzuli generalnej ma szczególne znaczenie także z uwagi na 
administracyjny i represyjny system egzekwowania nowej regulacji.

Bibliografia

Affre, J. i Skołubowicz, P. (2015). Analiza problemów związanych z regulacją relacji pomiędzy dostawcami 
produktów pożywczych i rolnych a sieciami handlowymi na podstawie rozwiązań zaproponowanych 
w projekcie ustawy PSL o nieuczciwych praktykach rynkowych. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy 
i Regulacyjny, 8(4), 88–107.

Jakimowicz, W. (2010). Zewnętrzne granice uznania administracyjnego. Państwo i Prawo, 5, 42–54.
Kępiński, M. (2014). Stosunek art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do poszczególnych 

deliktów nieuczciwej konkurencji. Monitor Prawniczy, 6, dodatek.
Knypl, M. i Trzciński, K. (1997). Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym. 

Przegląd Prawa Handlowego, 8.
Kohutek, K. (2014). Komentarz do art. 9. W: K. Kohutek i M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji 

i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Lex online.
Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2016). Zasada uczciwości kupieckiej jako zasada prawa handlowego, Studia 

Iuridica Lublinensia, 2.
Kraus, A. i Zoll, F. (1929). Polska ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Poznań: za: Zdyb, M. 

i Sieradzka, M. (2011). Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji. 
Przegląd Prawa Handlowego, 12, s. 23

Michalak, A. (2008). Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 1(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.6.3

Katarzyna Manteuffel, Mikołaj Piaskowski            Relacja klauzuli generalnej…46

Pyzioł, W. i Walaszek-Pyzioł, A. (1994). Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia). Przegląd Prawa 
Handlowego, 10.

Sieradzka, M. (2008). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warszawa: 
Lex online. 

Stawicki, A. (2016). Komentarz do art. 9. W: A. Stawicki i E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwers, Lex online.

Stefanicki, R. (2002). Dobre obyczaje w prawie polskim, Przegląd Prawa Handlowego, 5. 
Szwaja, J. i Jasińska, K. (2016a). Komentarz do art. 3. W: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczci-

wej konkurencji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. 
Szwaja, J. i Jasińska, K. (2016b). Komentarz do Rozdziału 2. W: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Legalis.
Targański, B. (2014). W: T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 

Warszawa: C.H. Beck, Legalis.
du Vall, M. i Nowińska, E. (2013). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: 

Lexis Nexis, Lex online.
Zdyb, M. (2016). Komentarz do art. 3. W: M. Zdyb i M. Sieradzka (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Komentarz. Warszawa: Lex, Lex online.
Zdyb, M. i Sieradzka, M. (2011). Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konku-

rencji. Przegląd Prawa Handlowego, 12.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 1(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.6.x

47

Kamil Kłopocki*

Czy	potrzebna	jest	ustawowa	definicja	kartelu?	 
Rozważania	w	oparciu	o	propozycję	definicji	 

zawartą	w	projekcie	ustawy	 
o	roszczeniach	o	naprawienie	szkody	 

wyrządzonej	przez	naruszenie	prawa	konkurencji

Spis	treści
I. Zagadnienia wprowadzające
II. Dotychczasowe próby definiowania pojęcia kartelu a definicje zawarte w dyrektywie 2014/104 

oraz projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie 
prawa konkurencji

III. Definicja porozumienia zawarta w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
IV. Czy potrzebna jest ustawowa definicja kartelu?

Streszczenie
W projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie pra-
wa konkurencji, implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE  
z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń od-
szkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, 
objętego przepisami prawa krajowego, pojawia się po raz pierwszy w polskim systemie prawnym 
definicja kartelu. W ustawie z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również 
w ustawach ją poprzedzających, m.in. ustawie o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, 
polski prawodawca definiował z kolei pojęcie porozumienia (ograniczającego konkurencję). Nie 
ulega wątpliwości, że oba terminy są częściowo tożsame. Kartel jest bowiem formą porozumie-
nia. Czy tworzenie ustawowej definicji kartelu jest więc w ogóle potrzebne? Czy w przypadku 
nie wprowadzania definicji kartelu do polskiego ustawodawstwa będziemy w stanie sprostać 
wymaganiom zawartym w dyrektywie dotyczącym domniemania zaistnienia szkody w przypadku 
funkcjonowania kartelu? Co prawda projekt ustawy rozszerza owo domniemanie także na innego 
rodzaju praktyki naruszające konkurencję, jednak rozwiązanie to zdaje się stać w sprzeczności 
z założeniami, które leżały u podstaw tworzenia w dyrektywie nie tylko definicji kartelu, lecz także 
szerzej, założeniami leżącymi u podstaw tworzenia samej dyrektywy i będzie musiało zostać od-
powiednio zmienione w toku prac legislacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że innego rodzaju praktyki 

* Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
prawnik w dziale prawa konkurencji kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr; e-mail: kamil.klopocki@wkb.com.pl.
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są niekiedy mniej szkodliwe od kartelu i tym samym nie zawsze będą pociągały za sobą szkodę. 
Chociażby w tym kontekście stworzenie odpowiednio precyzyjnej definicji kartelu wydaje się być 
zarówno przydatne, jak i konieczne.

Słowa	kluczowe:	kartel; porozumienie; konkurenci; przedsiębiorcy. 

JEL: K21

I.	Zagadnienia	wprowadzające
15 listopada 2016 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się pierwszy 

projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konku-
rencji1 (dalej: Projekt ustawy), implementującej postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących docho-
dzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich 
i Unii Europejskiej, objętego przepisami prawa krajowego2 (dalej: Dyrektywa). W projekcie tym 
pojawia się po raz pierwszy w polskim systemie prawnym definicja kartelu. Następnie, pojawiły się 
jeszcze trzy kolejne projekty: z 22 grudnia 2016 r.3; z 13 stycznia 2017 r.4 oraz z 7 lutego 2017 r.5, 
które w zakresie treści tej definicji pozostały tożsame.

W toku konsultacji społecznych oraz opiniowania przedmiotowego projektu głos zabrały m.in. śro-
dowiska praktyków, przedstawiciele doktryny prawa konkurencji, reprezentacje przedsiębiorców 
czy zawodów prawniczych. Wśród przesłanych do Ministerstwa Sprawiedliwości pism zawierają-
cych uwagi do zaproponowanych regulacji znalazły się zarówno liczne uwagi merytoryczne, jak 
i dotyczące prostych kwestii językowych. Wśród głosów polemicznych dotyczących zaproponowa-
nych rozwiązań legislacyjnych brak jest jednak głębszej analizy definicji kartelu zawartej w art. 2 
pkt 3 projektu ustawy – znajdującej się także w Dyrektywie i stanowiącej bazę dla jej dalszych 
przepisów. W trakcie analizy wskazanych definicji wręcz automatycznie pojawia się pytanie czy 
jej formułowanie w projekcie ustawy jest w ogóle uzasadnione, biorąc pod uwagę istniejącą już 
w polskim systemie prawnym definicję porozumienia ograniczającego konkurencję. Jeżeli uznać, 
że jest to zasadne, należy odpowiedzieć w pierwszej kolejności czy propozycja definicji zawarta 
w projekcie ustawy odpowiada treściowo tej, zawartej w Dyrektywie. Następnie konieczne jest 
szersze spojrzenie na resztę przepisów Projektu ustawy w celu zbadania czy współgrają z ową 
definicją, tzn. czy ich treść stanowi logiczną konsekwencję definiowania tej praktyki w Projekcie 
ustawy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że unijny prawodawca zdefiniował kartel z ważnych  
 

1 Numer z wykazu: UC78 – dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/122920
51/12389785/12389786/dokument255466.pdf (27.02.2017).
2 Dz. Urz. UE L 349 z 5.12.2014, s. 1.
3 Numer z wykazu: UC78 – dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/122920
51/12389807/12389808/dokument264683.pdf (27.02.2017).
4 Numer z wykazu: UC78 – dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/122920
51/12389812/12389813/dokument269721.pdf (27.02.2017).
5 Numer z wykazu: UC78 – dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/122920
51/12389818/12389819/dokument273620.pdf (27.02.2017).
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powodów. Jednym z nich jest z pewnością domniemanie wystąpienia szkody w przypadku wystą-
pienia kartelu. Owo domniemanie wynika w tym przypadku z charakteru karteli, których skutki są 
w sposób oczywisty antykonkurencyjne; do skutków tych należy zaliczyć m.in. znaczne podwyż-
szenie cen, nieefektywność alokacyjną, produkcyjną jak również innowacyjną, charakterystyczną 
dla rynków monopolistycznych (Turno, 2013, s. 214). W tym sensie zaliczyć je należy do szerszej 
kategorii porozumień, które są zakazane ze względu na ich antykonkurencyjny cel (Stawicki, 2012, 
s. 15)6. Na szczególnie szkodliwy charakter kartelu zwrócił ponadto uwagę właśnie prawodawca 
unijny, wskazując w preambule Dyrektywy, że „w zależności od okoliczności sprawy kartel pro-
wadzi do podwyższenia cen lub uniemożliwia obniżenie cen, które nastąpiłoby, gdyby naruszenie 
nie miało miejsca”7. Domniemanie wystąpienia szkody w świetle Projektu ustawy obejmuje jednak 
także inne niż kartel praktyki naruszające konkurencję. 

Na osobną dyskusję zasługuje próba rozstrzygnięcia, w jakiej ustawie powinna znaleźć się 
ewentualna definicja kartelu. Nie budzi przecież wątpliwości, że pojęcie kartelu znane jest doktry-
nie prawa konkurencji budowanej dotychczas w oparciu o ustawę z 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów8 (dalej: uokik), stanowiącej część dorobku prawa publicznego. Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK), orzekając o uznaniu prakty-
ki za ograniczającą konkurencję, niejednokrotnie orzekał o porozumieniach spełniających cechy 
kartelu w rozumieniu Projektu ustawy. Pojęcie kartelu wiąże się także z funkcjonującym na bazie 
przepisów uokik programem łagodzenia kar (leniency). 

Zgodnie z przepisami Projektu ustawy, regulującej z kolei zagadnienia prywatnoprawne, 
sądy powszechne niekiedy będą musiały orzec o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, 
zanim wypowiedzą się na temat ewentualnej szkody oraz jej wysokości9. Nie zawsze bowiem 
wydanie wyroku poprzedzone będzie wydaniem decyzji przez Prezesa UOKiK. Materia regulo-
wana Projektem ustawy oraz ta zawarta w przepisach uokik są więc częściowo zbieżne, a klu-
czowym wspólnym elementem jest zakaz stosowania praktyk określonych w art. 101 lub 102 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej10 (dalej: TFUE) oraz 6 lub 9 uokik, których wystą-
pienie na gruncie uokik stwierdza Prezes UOKiK oraz kwestia właściwej terminologii odnoszącej 
się do tych praktyk. Prowadzi to do wniosku, że nie należy tych ustaw w sposób sztuczny od 
siebie oddzielać, a pojęcie kartelu powinno być analizowane zarówno w odniesieniu do Projektu 
ustawy, jak i do przepisów uokik, a nie tylko w odniesieniu do jednej albo do drugiej ustawy. 
Nie ma również sensu tworzenie ewentualnych dwóch odrębnych definicji kartelu w każdej  
z tych ustaw. 

 6 Autor wskazuje, że do katalogu porozumień zakazanych ze względu na cel należy zaliczyć te wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 oraz 7 ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym w pierwszej kolejności porozumienia poziome (między konkurentami), których przedmiotem jest ustalanie 
cen i innych warunków sprzedaży towarów i usług, następnie porozumienia między konkurentami, których celem jest podział rynków bądź klientów albo 
ograniczenie produkcji czy w końcu zmowy przetargowe (zob. także Turno, 2013, s. 216).
 7 Zob. motyw 47 preambuły Dyrektywy. Jak zauważono, w związku z tajnym charakterem kartelu, domniemanie ma zaradzić kwestii asymetrii w do-
stępie do informacji oraz niektórym innym problemom związanym z ustalaniem wysokości szkody wynikającej z naruszenia prawa konkurencji. Ma też 
zapewnić skuteczność roszczeń odszkodowawczych.
 8 T.j. Dz.U. 2017, poz. 229.
 9 Zgodnie z art. 30 Projektu ustawy „ustalenia prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznaniu praktyki za ograni-
czającą konkurencję lub prawomocnego wyroku sądu wydanego w wyniku wniesienia środka odwoławczego od takiej decyzji wiążą sąd w postępowaniu 
o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji co do stwierdzenia naruszenia prawa konkurencji”.
10 Dz. Urz. UE C 326, s. 49.
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II.	Dotychczasowe	próby	definiowania	pojęcia	kartelu	 
a	definicje	zawarte	w	dyrektywie	2014/104	oraz	projekcie	ustawy	

o	roszczeniach	o	naprawienie	szkody	 
wyrządzonej	przez	naruszenie	prawa	konkurencji

Definiowanie pojęcia kartelu jest istotnie skomplikowane. Pomimo generalnej zgody odnośnie 
do przykładów praktyk, które można nazwać kartelem, jego precyzyjna definicja bywa nieuchwyt-
na. Wynika m.in. ze złożonej etymologii tego słowa (o etymologii słowa „kartel” zob. np. Harding 
i Joshua, 2007, s. 12–13). W jaki sposób pojęcie kartelu rozumiano dotychczas? Próby definiowania 
tej praktyki znajdują się zarówno w publikacjach naukowych, jak i dokumentach o charakterze soft 
law wydawanych przez unijne instytucje oraz inne organizacje międzynarodowe. Jednym z przy-
kładów ujęcia czym jest kartel pozostaje robocza definicja zawarta w motywie 1 Obwieszczenia 
Komisji w sprawie leniency11. Zgodnie z nią kartele to porozumienia	i/lub	uzgodnione praktyki 
co najmniej dwóch konkurentów zmierzające do koordynowania działań konkurencyjnych na 
rynku i/lub do wpływania na określone czynniki konkurencji poprzez praktyki, takie jak ustalanie 
cen sprzedaży lub innych warunków handlowych oraz poziomu produkcji lub sprzedaży, podział 
rynków wraz z ustalaniem ofert przetargowych, ograniczenia przywozu lub wywozu oraz/lub 
działania antykonkurencyjne przeciw konkurentom (definicję tę akceptuje także: Stawicki 2016, 
s. 130). Centralnym elementem tej definicji jest wyliczanie konkretnych rodzajów zachowań kon-
kurentów. Jej autorzy posługują się też wyraźnie pojęciem konkurentów jako tych podmiotów, 
które są zdolne do zawarcia kartelu. W konsekwencji kartel jest tu porozumieniem o charakterze 
horyzontalnym (a więc porozumieniem zawieranym przez przedsiębiorców działających na tym 
samym szczeblu obrotu).

Pojęcie kartelu zdefiniowane zostało także w rekomendacjach wydanych przez Radę OECD 
dotyczących skutecznych działań przeciwko kartelom12. Zgodnie z nimi kartel to antykonkuren-
cyjne	porozumienie,	antykonkurencyjna	praktyka	uzgodniona	lub	antykonkurencyjny	układ	
między	konkurentami zawierane w celu ustalania cen, organizowania zmów przetargowych, usta-
nawiania limitów/ograniczeń w produkcji, dzielenia rynku poprzez przydział klientów, dostawców, 
terytoriów czy kanałów sprzedaży (tłumaczenie własne)13. Posługując się pojęciem konkurentów, 
również i ona nie pozostawia wątpliwości, że kartel jest porozumieniem horyzontalnym. 

Próbę zdefiniowania kartelu podjęli też przedstawiciele międzynarodowej doktryny prawa 
ochrony konkurencji. R. Wish i D. Bailey wskazują, że jest to porozumienie	horyzontalne zawarte 
pomiędzy niezależnymi	przedsiębiorstwami	(undertakings) w celu ustalania cen, podziału ryn-
ków, ograniczenia produkcji oraz ustalania wyników przetargów (Whish i Bailey, 2008, s. 513)14. 
Pomimo użycia terminu „przedsiębiorstwa”, posługując się pojęciem „porozumienia horyzontal-
nego”, potwierdzają, że chodzi tu o porozumienia zawierane między konkurentami. 

11 Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych (Dz. Urz. UE z 2006 r. C 298, s. 11).
12 Recommendation concerning Effective Action against Hard Core Cartels. Pozyskano z: https://www.oecd.org/daf/competition/2350130.pdf (27.02.2017).
13 A “hard core cartel” is an anticompetitive agreement, anticompetitive concerted practice, or anticompetitive arrangement by competitors to fix prices, 
make rigged bids (collusive tenders), establish output restrictions or quotas, or share or divide markets by allocating customers, suppliers, territories, or 
lines of commerce (OECD Recommendation concerning Effective Action against Hard Core Cartels, 25.03.1998, C(98)35/final). 
14 Horizontal agreements between independent undertakings to fix prices, divide markets, to restrict output and to fix the outcome of supposedly 
 competitive tenders (tłum. wł.).
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O ekonomicznej definicji kartelu wspomina z kolei Z. Jurczyk, definiując go jako związek 
prawnie samodzielnych przedsiębiorstw tej samej gałęzi, będących bezpośrednimi konkurentami, 
które w celu maksymalizacji zysku zawarły porozumienie o zaniechaniu wzajemnej konkurencji 
i prowadzeniu wspólnej strategii cenowej i podażowej (Jurczyk, 2015, s. 9). Autor ten zwraca uwa-
gę, że typowy kartel tworzony jest w celu ustanowienia jednolitych cen, ograniczenia produkcji lub 
sprzedaży czy dokonania podziału terytorialnego rynku (Jurczyk, 2012, s. 157). Podkreśla również, 
że cechami tego rodzaju współpracy przedsiębiorstw są nie tylko porozumienia cenowe i ilościo-
we eliminujące konkurencję, ale i pewien rodzaj korporacyjnej struktury, która pozwala kartelowi 
realizować uzgodnione zadania, utrzymywać równowagę oraz trwać na rynku przez wiele lat. 

W tym samym kierunku zmierza B. Turno, przedstawiając propozycję zwięzłej i jednocześnie 
bardzo praktycznej definicji kartelu, również kładącej nacisk na aspekt ekonomiczny tego poję-
cia. Jak wskazuje, kartel to wyraźne porozumienie	między	co	najmniej	dwoma	niezależnymi	
przedsiębiorcami oferującymi podobne towary lub usługi, którego przedmiotem jest zobowiązanie 
do niekonkurowania między sobą, w celu maksymalizacji wspólnego zysku jego członków (Turno, 
2013, s. 211). Definicja ta, podobnie jak ta przywołana przez Z. Jurczyka rezygnuje z powszechnie 
stosowanych wyliczeń, o jakiego typu zachowania chodzi. Nie pozostawia jednak wątpliwości, 
że swoim zakresem obejmuje wszystkie te praktyki, których przykłady znalazły się m.in. w wyżej 
wskazanych definicjach z rekomendacji OECD czy obwieszczenia Komisji Europejskiej w sprawie 
leniency. Pomimo posłużenia się przez tego autora sformułowaniem porozumienia przedsię-
biorców, precyzuje on jednak dalej, że przez kartel rozumie się najczęściej porozumienie między 
konkurentami, a nie szerzej jako porozumienia wertykalne (ibidem).

Podobnie C. Harding i J. Joshua, skupiając się na aspekcie ekonomicznym, definiują kartel 
jako organizację niezależnych przedsiębiorstw, podejmujących działalność gospodarczą w tym 
samym lub zbliżonym obszarze, stworzoną dla celów promowania wspólnych interesów gospo-
darczych poprzez kontrolowanie konkurencji pomiędzy tymi przedsiębiorstwami (Harding i Joshua, 
2007, s. 12)15. 

W sposób bardzo szeroki kartel definiuje M. Król-Bogomilska, stwierdzając, że jest nim każde 
porozumienie między przedsiębiorcami będącymi konkurentami (kartelowe). Jako przykłady wska-
zuje zmowy cenowe, podział rynku, ograniczenia produkcji lub sprzedaży, zmowy przetargowe, 
ograniczenia przewozu lub wywozu. Przywołując Z. Jurczyka, wskazuje także, że istnieją dwa 
podstawowe rodzaje karteli, tj. pierwsze tzw. klasyczne (zawierane w celu naśladowania monopo-
lu) oraz drugie nakierowane na prowadzenie działań skierowanych przeciwko przedsiębiorstwom, 
które nie są członkami kartelu (Król-Bogomilska, 2013, s. 43–44; Jurczyk, 2012, s. 158–159).

Jak z kolei kartel zdefiniował europejski prawodawca w Dyrektywie oraz w jaki sposób definicję 
tę implementuje Projekt ustawy? Zgodnie z art. 2 pkt 14 Dyrektywy kartel oznacza porozumie-
nie	lub	uzgodnione	praktyki co najmniej dwóch konkurentów zmierzające do koordynowania 
działań konkurencyjnych na rynku lub do wpływania na istotne czynniki konkurencji poprzez takie 
praktyki, jak – choć	niewyłącznie – ustalanie lub koordynowanie cen nabycia lub sprzedaży lub 
innych warunków transakcji handlowych, w tym odnośnie do praw własności intelektualnej, usta-
lanie poziomu produkcji lub sprzedaży, podział rynków i klientów (w tym zmowa przetargowa), 

15 An organization of independent enterprises from the same or similar area of economic activity, formed for the purpose of promoting common  economic 
interests by controlling competition between themselves (tłum. wł.).
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ograniczenia przywozu lub wywozu lub działania antykonkurencyjne podejmowane przeciwko innym 
konkurentom. Art. 2 pkt 3 Projektu ustawy stanowi natomiast, że kartel oznacza porozumienia	
lub	praktyki	uzgodnione przez co najmniej dwóch przedsiębiorców, którzy	są	wobec	siebie	
konkurentami, zmierzające do koordynowania działań konkurencyjnych na rynku lub wpływania 
na istotne czynniki konkurencji, w	szczególności polegające na ustalaniu lub koordynowaniu 
cen nabycia lub sprzedaży lub innych warunków transakcji handlowych, w tym odnośnie do praw 
własności intelektualnej, ustalaniu poziomu produkcji lub sprzedaży, podziale rynków i klientów, 
w tym na zmowie przetargowej, ograniczeniu przywozu lub wywozu lub działaniach antykonku-
rencyjnych podejmowanych przeciwko innym konkurentom.

Konfrontując obie definicje należy zaznaczyć, że posługują się pojęciami „porozumienia” oraz 
„uzgodnionej praktyki”. O ile rozwiązanie takie nie jest kontrowersyjne w definicjach formułowanych 
w dokumentach obcojęzycznych, w tym również w definicji zawartej w Dyrektywie, tworzonej na 
poziomie unijnym w pewnym oderwaniu od ewentualnych innych przepisów/definicji zawartych 
w aktach prawnych tworzonych na poziomie krajowym, o tyle w Projekcie ustawy budzi uzasadnione 
wątpliwości. Biorąc bowiem pod uwagę istniejącą definicję porozumienia zawartą w uokik, zawiera 
ona w sobie zarówno umowy i uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców bądź ich organów 
jak	również	właśnie	uzgodnienia	dokonane	między	przedsiębiorcami16. W tym kontekście 
należy zaznaczyć, że definicja kartelu zawarta w Projekcie ustawy stanowi dość bezrefleksyjną 
kalkę tej umieszczonej w słowniczku Dyrektywy. Wprowadzając niepotrzebny chaos pojęciowy, 
idzie jednak nieznacznie dalej, posługując się pojęciem „przedsiębiorców będących względem 
siebie konkurentami”, w odróżnieniu od po prostu „konkurentów” (competitors), o których mowa 
w Dyrektywie. Rozwiązanie to zdaje się być niepotrzebne. Zgodnie bowiem z definicją konkuren-
tów zawartą w art. 4 pkt 11 uokik rozumie się przez nich właśnie przedsiębiorców, którzy wpro-
wadzają lub mogą wprowadzać albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary 
na rynku właściwym. Nie ma więc wątpliwości, że chodzi o przedsiębiorców. Każdy konkurent 
jest więc przedsiębiorcą, jednak nie każdy przedsiębiorca jest konkurentem. Jak się wskazuje, 
w ustawodawstwie antymonopolowym definiowanie konkurenta ma być pomocne w głównej mie-
rze przy rozróżnianiu porozumień horyzontalnych i wertykalnych. Strony porozumień horyzontal-
nych (takim bez wątpienia jest kartel) muszą być, a wertykalnych nie mogą być – konkurentami 
(Skoczny i Szwedziak-Bork, 2014, s. 185). 

III.	Definicja	porozumienia	zawarta	w	ustawie	 
o	ochronie	konkurencji	i	konsumentów

Jak już zasygnalizowano powyżej, problem wprowadzenia definicji kartelu do polskiego sy-
stemu prawnego wiąże się w głównej mierze z tym, że pojęcie to mieści się w zdefiniowanym 
w uokik pojęciu „porozumienia”. Zgodnie z art. 4 pkt 5 uokik, ilekroć w ustawie jest mowa o poro-
zumieniach rozumie się przez to umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami 
przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych 
umów, uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców 
lub ich związki, jak również uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów 
16 Na tę niekonsekwencję pojęciową uwagę zwraca również K. Kohutek w liście akademików i praktyków współpracujących z Centrum Studiów 
Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) wysłanym w ramach konsultacji społecznych dotyczących przedmiotowego projektu (zob. https://legislacja.rcl.
gov.pl/docs/2/12292051/12389791/12389794/dokument261253.pdf) (27.02.2017). Wątku tego nie ma sensu jednak rozwijać w ramach niniejszego artykułu.
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statutowych. Definicja ta ma swoje korzenie już w ustawie z 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu 
praktykom monopolistycznym17. Jej najistotniejszą cechą, na którą zwracają uwagę przedstawi-
ciele doktryny, jest bez wątpienia kompleksowość, a więc wyszczególnienie trzech postaci szeroko 
rozumianych porozumień: 
1) umowy	przedsiębiorców lub związków przedsiębiorców;
2) uzgodnienia dokonanego w jakiejkolwiek formie przez przedsiębiorców lub ich związki; 
3) uchwały	lub	innego	aktu związków przedsiębiorców bądź ich organów (Jurkowska-Gomułka, 

2014, s. 123). 
Ad 1. Definicja porozumienia obejmuje oświadczenie woli złożone w każdej formie, nie ogra-

nicza się wyłącznie do czynności o charakterze sformalizowanym (tj. umów zawartych w formie 
pisemnej). Umowę taką należy więc rozumieć w kategoriach prawa cywilnego, co powoduje, że 
w zakresie definicji porozumienia mieszczą się wszystkie ich rodzaje określone w kodeksie cywilnym, 
w tym zarówno nazwane, jak i nienazwane (Stawicki, 2016, s. 132; Jurkowska-Gomułka, 2014, 
s. 125)18. Nie ma też znaczenia wiążący charakter takiej umowy, ponieważ w świetle orzecznictwa 
dla wykazania antykonkurencyjnego celu nie ma znaczenia ostateczny jej efekt19. W kategoriach 
umowy można również traktować robocze, bieżące ustalenia poczynione w trakcie negocjacji, 
które część autorów traktuje jako rodzaj uzgodnień. Co więcej, wśród przedstawicieli europejskiej 
doktryny prawa konkurencji pojawiają się głosy, zgodnie z którymi umowa stanowiąca przejaw 
zakazanego porozumienia wyrywa się z reżimu cywilnoprawnego, który bywa niewystarczający 
dla ścigania międzynarodowych karteli ograniczających konkurencję poprzez szereg różnych 
mechanizmów20. Podsumowując, kategoria umów jest niezmiernie szeroka.

Ad 2. Szeroką kategorię stanowią także uzgodnienia. Nawiązując do dotychczasowego 
orzecznictwa najistotniejszą cechą takich porozumień jest:

„koordynacja zachowań przedsiębiorców nie w drodze nałożenia prawnie wiążącego obo-
wiązku wspólnego działania, lecz przez świadome wskazanie sposobu współdziałania, któ-
rego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Takie zachowanie przedsiębiorców 
pozwala na wyeliminowanie ich niepewności co do przebiegu procesów rynkowych i warun-
ków działania konkurentów, która to niepewność jest podstawą działania konkurencji. (...) Do 
wykazania istnienia porozumienia ograniczającego konkurencję nie jest konieczne istnienie 
sformalizowanej umowy, wystarczające jest ustalenie, że nastąpiła świadoma koordynacja 
zachowań przedsiębiorców i przyjęcie sposobu współdziałania, którego skutkiem jest ogra-
niczenie konkurencji”21. 

17 Dz.U. 1990 Nr 14, poz. 88. 
18 K. Kohutek precyzuje, że prawodawca miał na myśli umowy cywilnoprawne zawierane w obrocie gospodarczym i nie ma znaczenia, o jaki rodzaj 
umowy chodzi, natomiast zwykle będą to umowy sprzedaży i jej modyfikacje, umowy dostawy oraz inne umowy niemające swych normatywnych typów 
(Kohutek, 2014). 
19 Na istotne wyroki zwraca uwagę: Jurkowska-Gomułka, 2014, s. 125. Są to wyr. SA w Warszawie z 19.07.2007 r., VI ACa 767/06, niepubl.; wyr. SOKiK 
z 5.09.2005 r., XVII Ama 63/04, niepubl.; wyr. SOKiK z 10.09.2003 r., XVII AMA 136/02, Wokanda 2004, nr 7–8, s. 95. 
20 Na szersze niż cywilnoprawne ujęcie umowy w kontekście definicji porozumienia wśród przedstawicieli polskiej doktryny uwagę zwraca E. Stawicki. 
Przywołując poglądy europejskich autorów, wskazuje, że „w odróżnieniu od umów cywilnych, gdzie podstawowym warunkiem ważności umowy jest 
istnienie prawnie wiążących oświadczeń woli, w prawie konkurencji dla kwalifikacji określonego działania jako umowy istnienie takich wiążących strony 
oświadczeń woli nie jest wymagane. W konsekwencji stronom tak szeroko rozumianej umowy mogą nie przysługiwać roszczenia, jakie byłyby związane 
z określoną umową cywilnoprawną. Wskazuje się, iż nie znaczy to, że strony takich umów nie dysponują żadnymi środkami prowadzącymi do napra-
wienia ich „szkody”” (zob. Stawicki, 2016, s. 132 oraz wskazane tam piśmiennictwo). 
21 Wyr. SA w Warszawie z 5.05.2005 r., VI ACa 1146/04, OSG 2008, nr 2, poz. 16; utrzymany w mocy wyr. SN z 9.08.2006 r., III SK 6/06, Dz. Urz. 
UOKiK z 2007 r. Nr 3, poz. 39.
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Praktyki takie mają więc podobnie jak umowy, bardzo szeroki zakres przedmiotowy. Mówiąc 
o uzgodnieniu, chodzi w zasadzie o jakiekolwiek nawiązanie kontaktu pomiędzy przedsiębiorca-
mi, które wpłynie na zniekształcenie ich zachowań, które przestaną być w pełni autonomiczne 
(Kohutek, 2014). W konsekwencji dotychczasowa rywalizacja pomiędzy przedsiębiorcami zastą-
piona zostaje przez współpracę nakierowaną na obniżenie ryzyka gospodarczego, wypływające-
go ze zmniejszenia niepewności co do działalności konkurentów i realizacji wspólnych interesów 
(Stawicki, 2016, s. 135). 

Ad 3. Ostatnim rodzajem porozumień są uchwały i inne akty związku przedsiębiorców, bę-
dącego stroną trzecią tej relacji. Stwierdzenie udziału w takim porozumieniu nie zawsze wynika 
więc z aktywności jego uczestników. Definicja związku przedsiębiorców została zawarta w art. 4 
pkt 2 uokik i stanowi, że są to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, 
jak również związki tych organizacji. Uchwały takie nie muszą mieć charakteru wiążącego dla 
swoich adresatów. Forma takiego aktu również nie ma znaczenia, stąd nazewnictwo (dyrektywy, 
rekomendacje, zalecenia, statuty itd.) nie wpływają na ich kwalifikację prawną jako ewentualnie 
naruszających konkurencję. W zakresie innych aktów, w doktrynie wymienia się m.in. decyzje 
zarządu związku, które nie wiążąc w sposób formalny członków upowszechnia ich zachowania 
w wyniku jego publikacji (Stawicki, 2016, s. 138 oraz wskazane tam orzecznictwo). 

Podsumowując należy wyraźnie podkreślić bardzo szeroki zakres przedmiotowy porozumienia, 
obejmujący wszelkiego rodzaju porozumienia o charakterze zarówno pionowym (wertykalnym), 
jak i poziomym (horyzontalnym). Ponadto, ustawowa definicja porozumienia jest narzędziem ko-
niecznym do oceny praktyk wskazanych w art. 6 uokik (Jurkowska-Gomułka, 2014, s. 125; Turno, 
2013, s. 109–110). Taką praktykę stanowi również kartel, stąd nie budzi wątpliwości, że definicja 
porozumienia w aktualnym stanie prawnym znajduje zastosowanie również do karteli. 

IV.	Czy	potrzebna	jest	ustawowa	definicja	kartelu?
Biorąc pod uwagę powyższe należy zastanowić się czy potrzebna jest w ogóle ustawowa de-

finicja kartelu. Jeżeli tak, kolejną kwestią powinno być zastanowienie się nad tym, w jakiej ustawie 
powinna się znaleźć oraz jak dokładnie powinna brzmieć. Jak zauważa E. Stawicki, w odniesieniu 
do większości przepisów materialnych zawartych w uokik brak dokładnego objaśnienia tego ter-
minu nie stanowi problemu. Nie wynika to wyłącznie z istnienia szerokiej definicji porozumienia, 
omówionej w punkcie III wyżej. Jak wskazuje ten autor, rozumienie istoty kartelu jest jasne również 
z perspektywy art. 7 uokik (Stawicki, 2016, s. 130)22. Przepis ten zawiera ustawowe wyłączenie 
spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję z art. 6 uokik. Stanowi, że zakazu zawie-
rania porozumień, których celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji na rynku właściwym, 
nie stosuje się do porozumień zawieranych między konkurentami, jeżeli ich łączny udział w rynku 
właściwym, którego dotyczy porozumienie, nie przekracza 5% oraz między przedsiębiorcami, 
którzy nie są konkurentami – jeżeli udział żadnego z nich w rynku właściwym, którego dotyczy 
porozumienie, nie przekracza 10% (zasada de minimis). W ustępie 3 ustawodawca wskazał jed-
nak te praktyki, które nie mogą korzystać z zagwarantowanego wyłączenia. Są to porozumienia 
zawarte w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 i 7, a więc polegające na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, 

22 Autor ten nie przekreśla jednak przydatności definicji kartelu, gdyby taka znalazła się w przepisach uokik, wskazując na motyw 1 Obwieszczenia 
Komisji Europejskiej w sprawie leniency jako przykładu odpowiedniej definicji kartelu.
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cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów, ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji 
lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji, podziale rynków zbytu lub zakupu, uzgadnianiu 
przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsię-
biorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu 
prac lub ceny (zmowy przetargowe).	Art.	7	ust.	3,	wskazując	na	przykłady	porozumień	z	art.	6	
ust.	1	pkt	1–3	i	7,	może	stwarzać	domniemanie,	że	w	zakresie,	w	jakim	są	one	zawierane	
między	konkurentami,	będą	wypełniały	pojęcie	„kartelu”.	Innymi	słowy	porozumienia	z	art.	6	
ust.	1	pkt	1–3	i	7	to	kartele,	jeżeli	mają	charakter	horyzontalny23. W stosunku do wymienio-
nych powyżej kategorii porozumień można jednak stosować art. 8 uokik (tzw. reguła rozsądku24). 

W świetle powyższego w polskim porządku prawnym nie budzi co do zasady wątpliwości, 
jakiego rodzaju praktyki zaliczyć należy – po pierwsze – do tych z kategorii najcięższych, zaka-
zanych ze względu na cel (tzw. hard-core), po drugie – to, co rzeczywiście oznacza kartel. 

Istnieją jednak takie przepisy materialne, dla stosowania których zdefiniowanie kartelu by-
łoby rozwiązaniem bardzo korzystnym. Przykładem mogą być tu regulacje dotyczące polskiego 
programu łagodzenia kar (leniency), zawarte w art. 113a–113k uokik, pozwalające na odstąpienie 
od nałożenia kary pieniężnej lub jej obniżenie wobec takich przedsiębiorców, którzy podjęli współ-
pracę z Prezesem UOKiK oraz przedstawili dowody na istnienie niedozwolonego porozumienia 
ograniczającego konkurencję. Pomimo bowiem faktu, że art. 7 ust. 3 uokik stanowi wskazówkę, 
jakiego rodzaju porozumienia są najpoważniejszym zagrożeniem dla konkurencji, o tyle art. 113a 
dotyczy wszystkich porozumień, o których mowa w art. 6 uokik oraz art. 101 TFUE. Tak szero-
kie zastosowanie programu łagodzenia kar może paradoksalnie utrudniać jego funkcjonowanie 
i stać w sprzeczności z jego podstawowym celem, jakim z pewnością jest właśnie zwalczanie 
karteli (Stawicki, 2016, s. 130). W konsekwencji wprowadzenia definicji kartelu, należałoby także 
znowelizować art. 113a uokik.

Kolejnym argumentem przemawiającym za zdefiniowaniem pojęcia kartelu są przepisy samej 
Dyrektywy dotyczące domniemania wyrządzenia szkody przez tego rodzaju porozumienie (art. 17 
ust. 2). Pomimo że Projekt ustawy rezygnuje z takiego ujęcia owego domniemania i posługując 
się sformułowaniem „naruszenie prawa konkurencji”, rozszerza je na innego rodzaju praktyki, na-
leży zdecydowanie podkreślić, że rozwiązanie to wydaje się stać w sprzeczności z założeniami, 
które generalnie leżały u podstaw tworzenia definicji kartelu w Dyrektywie i będzie musiało zostać 
zmienione w toku prac legislacyjnych. Konkluzji tej nie zmienia ani fakt, że szerszy zakres domnie-
mania został przyjęty także w innych państwach członkowskich implementujących Dyrektywę, ani 
że dyrektywa w tym zakresie nie wprowadza pełnej harmonizacji25. Kartel, z którym prawodawca  
 
23 Nie ulega jednocześnie wątpliwości, że porozumienia z art. 6 ust. 1 pkt 1–3 i 7 mogą zostać zawarte także przez przedsiębiorców działających na 
różnych szczeblach obrotu, tym samym w takim przypadku będą miały charakter wertykalny. Biorąc pod uwagę, że kartel to porozumienie między kon-
kurentami (horyzontalne), nie każde porozumienie z art. 6 ust. 1 pkt 1–3 i 7 można z góry określić mianem kartelu.
24 Zgodnie z art. 8 ust. 1 uokik reguła ta ma zastosowanie do porozumień, które jednocześnie: 
1) przyczyniają się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego lub gospodarczego;
2) zapewniają nabywcy lub użytkownikowi odpowiednią część wynikających z porozumień korzyści;
3) nie nakładają na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów;
4) nie stwarzają tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym w zakresie znacznej części określonych towarów.
25 W toku konsultacji społecznych w odniesieniu do zakresu omawianego domniemania, argumentację taką przedstawiali projektodawcy; zob. dokument 
pt. „Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych i opiniowania dotyczących projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji UC 78-konferencja uzgodnieniowa 6 i 9 grudnia 2016 r.” dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.
gov.pl/docs//2/12292051/12389818/12389819/dokument273634.pdf (27.02.2017). Fakt, że szerszy zakres domniemania został przyjęty także w innych 
państwach członkowskich, nie przesądza, że państwa te dokonały prawidłowej implementacji Dyrektywy. Z kolei przyjęcie szerszego zakresu domnie-
mania, które nie jest wprost sprzeczne z Dyrektywą, nie jest jednocześnie zgodne z jej duchem. Tak jak wskazano w tekście, nie budzi wątpliwości 
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unijny wiązał domniemanie szkody, wymaga moim zdaniem stworzenia odpowiedniej, legalnej 
definicji chociażby dlatego, by na bazie stwierdzenia istnienia tej konkretnej praktyki, móc w spo-
sób jasny stwierdzić, że wystąpiła szkoda, a na bazie jej zaistnienia odpowiednio określić kwotę 
przysługującego odszkodowania26.

W	obowiązującym	stanie	prawnym	próba	zakwalifikowania	danej	praktyki	jako	kartelu	
poprzez	z	jednej	strony	korzystanie	z	szerokiej	definicji	porozumienia,	z	drugiej	zaś	–	dla	
ułatwienia	korzystania	z	odesłania	zawartego	w	art.	7	ust.	3	uokik	do	czterech	porozumień	
wymienionych	w	art.	6	ust.	1	pkt	1–3	i	7	uokik	jest	rozwiązaniem	niepraktycznym	i	trud-
nym.	Wynika	to,	jak	już	wspomniano,	z	dwóch	faktów:	po	pierwsze,	definicja	porozumienia	
obejmuje	także	porozumienia	wertykalne,	a	po	drugie,	przykłady	porozumień	z	art.	6	ust.	
1	pkt	1–3	i	7	nie	przesądzają,	że	mogą	one	być	zawarte	wyłącznie	przez	konkurentów.	Tym	
samym	bazowanie	na	obecnym	systemie	dochodzenia	do	tego,	kiedy	mamy	do	czynienia	
z	kartelem,	nie	daje	gwarancji,	że	sąd	(zgodnie	z	art.	10	Projektu	ustawy,	sprawy	o	napra-
wienie	szkody	wyrządzonej	przez	naruszenie	prawa	konkurencji	należą	do	właściwości	
sądów	okręgowych)	odpowiednio	oceni	porozumienie	jako	kartelowe	czy	też	nie.		

Podsumowując oraz odpowiadając na pytanie zawarte w tytule niniejszego tekstu, należy, 
w moim odczuciu, generalnie opowiedzieć się za przyjęciem definicji kartelu w polskim porządku 
prawnym. Pomimo bowiem, że definicja porozumienia w szczególności w połączeniu z art. 6 i 7 
uokik wskazuje sytuacje wypełniające znamiona kartelu i w tym kontekście regulacje te dotych-
czas przeważnie były wystarczające, to nie można się nie zgodzić, że definicja kartelu zdaje się 
być niezmiernie użyteczna z uwagi na przyszłe postępowania w sprawie o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (w kontekście np. stwierdzenia wystąpienia 
szkody wyrządzonej przez kartel). Byłaby również pożądana na gruncie uokik z punktu widzenia 
funkcjonowania programu leniency. Pytanie jednak brzmi, czy definicja kartelu zaproponowana 
w Projekcie ustawy jest wystarczająco precyzyjna, by korzystanie z niej mogło stanowić alternaty-
wę dla istniejących dzisiaj rozwiązań. Odpowiedź zdaje się być przecząca. Dla jej sprecyzowania 
należałoby przede wszystkim zastąpić sformułowanie „porozumienia lub praktyki uzgodnione przez 
co najmniej dwóch przedsiębiorców, którzy są wobec siebie konkurentami” po prostu sformuło-
waniem „porozumienia między co najmniej dwoma konkurentami”. Tym samym, definicja kartelu 
będzie stanowiła dopełnienie, a nie istotne powtórzenie definicji porozumienia. 

W jakiej ustawie powinna się znaleźć? Z punktu widzenia możliwości jej zastosowania w ramach 
procedury leniency, akceptowalne (i być może rozsądniejsze) byłoby jej zawarcie w przepisach 
uokik. Nie ulega także wątpliwości, że uokik stanowi centralną ustawę polskiego prawa ochrony 
konkurencji, dla której ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie 
prawa konkurencji po jej uchwaleniu, będzie stanowić pewną „satelitę”. Należy jednak zaznaczyć, 
że jej występowanie w Projekcie ustawy i w przyszłości właśnie w ustawie o roszczeniach o napra-
wienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji zdaje się być wystarczające i tak 
samo poprawne. Jak wskazano we wstępie niniejszej pracy, Projekt ustawy oraz uokik posiadają 

szczególny, antykonkurencyjny charakter kartelu. Z innymi praktykami naruszającymi konkurencję wiążą się dużo mniej antykonkurencyjne skutki. Nie 
ma więc potrzeby wzmacniania pozycji osób poszkodowanych także innymi naruszeniami. 
26 Zob. motyw 47 preambuły Dyrektywy, zgodnie z którym w związku z tajnym charakterem kartelu, domniemanie ma zaradzić kwestii asymetrii w do-
stępie do informacji oraz	niektórym	innym	problemom	związanym	z	ustalaniem	wysokości	szkody wynikającej z naruszenia prawa konkurencji. 
Trudno jednak zgodzić się, by owo domniemanie samo w sobie mogło pomóc w obliczeniu wysokości szkody.
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pewne zakresy wspólne. Należy do nich zakaz stosowania praktyk określonych w art. 101 i 102 
TFUE oraz art. 6 lub 9 uokik, których wystąpienie na gruncie uokik stwierdza Prezes UOKiK, a na 
gruncie przepisów Projektu ustawy może stwierdzić sąd powszechny, zanim rozstrzygnie o od-
szkodowaniu. W każdym przypadku w przepisach uokik powinny się zatem znaleźć odpowiednie 
odesłania do definicji kartelu, np. w art. 6 i 7 czy wspomnianym wcześniej art. 113a. 

Tym samym o ile sam pomysł zdefiniowania pojęcia kartelu w Projekcie ustawy należy ocenić 
raczej pozytywnie, o tyle jej kształt wymaga zdecydowanej korekty, w celu jej uszczegółowienia. Za 
korektą	art.	2	pkt	3	koniecznie	musi	jednak	pójść	także	korekta	art.	7	Projektu	ustawy,	tak	by	
domniemanie	wyrządzenia	szkody	dotyczyło	wyłącznie	kartelu. Nie podlega przecież wątpli-
wości fakt, że z szeregiem innego rodzaju praktyk wiążą się dużo mniej antykonkurencyjne skutki.

Bez tej korekty tworzenie definicji kartelu, w szczególności w Projekcie ustawy, nie ma, moim 
zdaniem, większego sensu. Co ciekawe, gdyby art. 7 Projektu ustawy pozostawić w niezmienio-
nej postaci, to określenie „kartel” nie znalazłoby żadnego zastosowania w części merytorycznej 
nowej ustawy, pojawia się w niej bowiem wyłącznie w słowniczku, w przepisie definiującym kartel 
oraz w przepisach definiujących program łagodzenia kar oraz oświadczenie w ramach programu 
łagodzenia kar. Byłaby więc definicją służącą do skonstruowania dwóch kolejnych definicji za-
wartych w nowej ustawie.
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki związanej z konstrukcją solidarnej odpowie-
dzialności uczestników kartelu przewidzianej w projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie 
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji z 7 lutego 2017 r., implementującej do 
polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 li-
stopada 2014 r. w sprawie naruszenia niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej 
objętego przepisami prawa krajowego. W niniejszym artykule autorka przedstawia także rozwa-
żania dotyczące przewidzianych w tym projekcie ustawy wyjątków od solidarnej odpowiedzial-
ności odszkodowawczej uczestników kartelu, szczegółowo analizuje zakres odpowiedzialności 
małych i średnich przedsiębiorców oraz przedsiębiorców, którzy w ramach procedury łagodzenia 
kar (leniency) zostali zwolnieni z kary przez krajowy organ antymonopolowy. W podsumowaniu 
niniejszego artykułu autorka prezentuje wnioski i postulaty dotyczące skutków wejścia w życie 
i stosowania polskich przepisów implementujących dyrektywę.

* Słuchaczka VII edycji Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji INP PAN, aplikantka radcowska w Izbie Warszawskiej; e-mail: milewska.alek-
sandra@interia.pl.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 1(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.6.5

Aleksandra Milewska            Solidarna odpowiedzialność sprawców naruszenia prawa konkurencji…59
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JEL: K21

I.	Wprowadzenie
Solidarna odpowiedzialność uczestników kartelu ponoszona z tytułu szkody wyrządzonej 

naruszeniem prawa konkurencji jest jednym z ważnych – z perspektywy skutków wywieranych na 
przedsiębiorcę – rozwiązań przyjętych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/
UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń od-
szkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej, 
objętego przepisami prawa krajowego1. Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie, była zo-
bowiązana do dokonania transpozycji dyrektywy do krajowego porządku prawnego do 27 grud-
nia 2016 r.2, które nastąpi w 2017 r. w drodze uchwalenia ustawy o roszczeniach o naprawienie 
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji3. 

II.	Kartel	–	ustawowa	definicja	pojęcia
Zakaz tworzenia karteli wynika bezpośrednio z treści postanowień Traktatu o Funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej4, mianowicie z art. 101 TFUE. Zgodnie z zaproponowaną tam definicją niezgod-
ne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, 
wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać 
na handel między państwami członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ogra-
niczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego5. W Polsce zakaz tworzenia 
karteli wynika natomiast z art. 6 uokik6, a sam kartel rozumiany jest jako zabronione przez ustawę 
antymonopolową porozumienie przedsiębiorców ograniczające konkurencję. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że mimo braku legalnej definicji tego pojęcia, w orzecznictwie i doktrynie wypracowano 
pewne założenia dotyczące sposobu jego rozumienia. Próby zdefiniowania pojęcia „kartel” zo-
stały podjęte poprzez wyliczenie, a powstałe definicje mają charakter zakresowy. Porozumieniem 
w rozumieniu ustawowym są:
– umowy (zawierane między przedsiębiorcami, związkami przedsiębiorców oraz między przed-

siębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów), 
– uzgodnienia (dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub 

ich związki) oraz 
– uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych (jeśli ich po-

stanowienia są wiążące dla wszystkich członków). 

1 Dz. Urz. UE L 349 z 5.12.2014 r., s. 1; dalej: dyrektywa odszkodowawcza albo dyrektywa. 
2 Wynika to z brzmienia art. 21 ust. 1 dyrektywy. 
3 W dacie przygotowywania artykułu dostępna jest wersja projektu z 7.02.2017 r., przyjęta przez Radę Ministrów 10.02.2017 r. Zob. https://legislacja.
rcl.gov.pl/docs//2/12292051/12389818/12389819/dokument273620.pdf (dostęp: 10.02.2017 r.); dalej: projekt ustawy. 
4 Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r.; dalej: TFUE. 
5 Art. 101 TFUE. 
6 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2017, poz. 229 ze zm.); dalej: uokik. 
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Na brak w dotychczas obowiązującym porządku prawnym legalnej definicji kartelu zwró-
cono uwagę w trakcie prac nad dyrektywą, a następnie nad ustawą. W celu realizacji obowiąz-
ku transpozycji dyrektywy do krajowego porządku prawnego, polski ustawodawca umieścił 
w ustawie zbiór definicji legalnych, w tym także definicję kartelu. W odniesieniu do brzmienia 
dyrektywy, ustawodawca polski zdefiniował pojęcie kartelu jako porozumienie lub praktyki 
uzgodnione przez co najmniej dwóch przedsiębiorców, którzy są wobec siebie konkurentami, 
zmierzające do skoordynowania działań konkurencyjnych na rynku lub wpływania na istotne 
czynniki konkurencji, w szczególności polegające na ustalaniu lub koordynowaniu cen nabycia 
lub sprzedaży lub innych warunków transakcji handlowych, w tym odnośnie do praw własności 
intelektualnej, ustalaniu poziomu produkcji lub sprzedaży, podziale rynków i klientów, w tym na 
zmowie przetargowej, ograniczeniu przywozu lub wywozu lub działaniach antykonkurencyj-
nych podejmowanych przeciwko innym konkurentom7. Wskazana definicja bazuje na wąskim 
rozumieniu pojęcia kartel, które ograniczone jest do zmowy wyłącznie pomiędzy konkurentami. 
Takie porozumienie, zawierane na jednym szczeblu obrotu, pomiędzy konkurującymi ze sobą 
podmiotami, nazywane jest porozumieniem horyzontalnym. Integralny element tej definicji sta-
nowi przykładowy katalog rodzajów takich porozumień i praktyk. Ustawodawca jako przykładowe  
naruszenia wskazał: 
– ustalanie lub koordynowanie cen nabycia lub sprzedaży (porozumienie cenowe8) lub innych 

warunków transakcji handlowych (w tym także odnośnie do praw własności intelektualnej); 
– ustalanie poziomu produkcji lub sprzedaży (porozumienia kontyngentowe); 
– podział rynków i klientów (porozumienia podziałowe), w tym zmowy przetargowe;
– ograniczenie przywozu lub wywozu (porozumienia kontyngentowe); 
– działania antykonkurencyjne podejmowane przeciwko innym konkurentom (porozumienia 

dyskryminujące, wiązane lub bojkot).
Katalog ten ma charakter otwarty, niewyczerpujący, a przytoczone naruszenia wskazano 

jedynie jako przykłady. Taka konstrukcja definicji ma na celu ułatwienie jej rozumienia i praktycz-
nego stosowania. Powyższy zabieg ocenić należy zdecydowanie pozytywnie. 

Rozwiązanie polegające na narzuceniu definicji legalnej pojęcia kartelu już w drodze dyrek-
tywy podyktowane jest przyjętym przez ustawodawcę unijnego założeniem, że skuteczne elimi-
nowanie karteli ma podstawowe znaczenie zarówno dla gospodarek krajowych, jak i gospodarki 
całej Unii Europejskiej. 

III.	Solidarna	odpowiedzialność	odszkodowawcza	 
uczestników	kartelu

Na sprawców naruszenia prawa konkurencji, będących uczestnikami zdefiniowanego po-
wyżej porozumienia kartelowego, została nałożona w drodze dyrektywy, a następnie ustawy, 
solidarna odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu szkody wyrządzonej przez naruszenie 
prawa konkurencji. W prawie unijnym prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia re-
guł konkurencji zostało wyartykułowane wyraźnie po raz pierwszy w orzecznictwie, mianowicie 

7 Por. art. 2 ust. 2 ustawy. 
8 Porozumienia (zmowy) cenowe uznawane są za najpoważniejsze naruszenia prawa antymonopolowego (m.in. Materna, 2016). 
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w sprawie Courage9, gdzie w sposób precyzyjny ustanowiono przesłanki powstania odpowiedzial-
ności odszkodowawczej za naruszenie reguł konkurencji, a następnie potwierdzone w wyroku  
w sprawie Manfredi10.

Przegląd rozwiązań dyrektywy oraz prawa krajowego prowadzi do wstępnego wniosku, że 
obecnie w polskim prawie cywilnym brakuje szczególnych norm regulujących odpowiedzialność 
odszkodowawczą z związku z naruszeniem przepisów prawa ochrony konkurencji (Podrecki 
i Wiese, 2016, s. 116). Jednak istota tej odpowiedzialności odpowiada instytucji już ukształtowanej 
i funkcjonującej na gruncie prawa polskiego, mianowicie art. 441 k.c.11, zgodnie z którym jeżeli 
kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowie-
dzialność jest solidarna. Jeżeli szkoda była wynikiem działania lub zaniechania kilku osób, ten, kto 
szkodę naprawił, może żądać od pozostałych zwrotu odpowiedniej części zależnie od okoliczności, 
a zwłaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody. 
Ten, kto naprawił szkodę, za którą jest odpowiedzialny mimo braku winy, ma zwrotne roszczenie 
do sprawcy, jeżeli szkoda powstała z winy sprawcy. Przepis art. 441 § 1 k.c. ma charakter bez-
względnie wiążący i stanowi normatywną podstawę solidarności dłużników (Kidyba, 2014); por. 
art. 366 i 369 k.c. Jego konsekwencją jest więc współodpowiedzialność wszystkich podmiotów 
odpowiedzialnych za delikt na zasadach określonych w art. 366 k.c., zgodnie z którym kilku dłuż-
ników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świad-
czenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie 
wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Aż do 
zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Zasady 
odpowiedzialności wskazane w art. 441 k.c. znajdują zastosowanie wyłącznie w ramach odpo-
wiedzialności deliktowej, a więc jeżeli zachodzi wielość podmiotów odpowiedzialnych za szkodę 
wyrządzoną czynem niedozwolonym (art. 415–449 k.c.). Z uwagi na fakt, że instytucja solidarnej 
odpowiedzialności dłużników jest znana w polskim porządku prawnym, a ponadto znajduje za-
stosowanie także do szkód powstałych na gruncie prawa antymonopolowego, nie ma potrzeby 
ani konieczności konstruowania nowych regulacji celem transpozycji postanowień dyrektywy. 

IV.	Ograniczenia	solidarnej	odpowiedzialności	odszkodowawczej
1.	Uwagi	wprowadzające

Poza wprowadzeniem samej zasady solidarnej odpowiedzialności naruszycieli, dyrektywa 
przewiduje także pewne uregulowania szczególne ograniczające zakres takiej odpowiedzialności. 
Prawodawca unijny zdecydował się bowiem na zróżnicowanie sytuacji prawnej poszczególnych 
przedsiębiorców. Szczególną pozycją, na gruncie dyrektywy, cieszą się dwie kategorie przedsię-
biorców, mianowicie: mali i średni przedsiębiorcy – SMEs – small and medium-size enterprises12 
(dalej: MŚP) oraz przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na współpracę z krajowym organem 
ochrony konkurencji w celu złagodzenia lub uniknięcia grożącej im kary pieniężnej w ramach 
procedury łagodzenia kar (leniency) i zostali z tej kary zwolnieni przez organ antymonopolowy. 
 9 Wyr. ETS z 20.09. 2001 r. w sprawie C-453/99 Courage Ltd/Bernard Crehan (ECLI:EU:C:2001:465). 
10 Wyr. ETS z 13.07.2006 r. w połączonych sprawach C-295/04 do C-298/04 Vincenzo Manfredi i inni (ECLI:EU:C:2006:461). 
11 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 2016, poz. 380 ze zm.); dalej: k.c. 
12 Definicja pojęcia została sformułowana w zaleceniu Komisji Europejskiej 2003/361/WE z 6.05.2003 r. w sprawie definicji mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003 r., s. 36–41. 
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Modyfikacje zasad ponoszenia odpowiedzialności przez wyżej wskazane kategorie podmiotów 
mogą prowadzić do wniosku, iż pojawia się tutaj szczególny rodzaj odpowiedzialności cywilno-
prawnej, uwzględniającej interesy ochrony konkurencji (Piszcz i Wolski, 2016, s. 193). 

2.	Odpowiedzialność	małych	i	średnich	przedsiębiorców

2.1.	Uwagi	ogólne

Pierwszy, przewidziany w dyrektywie, wyjątek od solidarnej odpowiedzialności sprawców 
naruszenia prawa konkurencji dotyczy małych i średnich przedsiębiorców. Ustawodawca bazuje 
na już istniejących w obrocie definicjach zamieszczonych w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej13, zgodnie z którymi status małego i średniego przedsiębiorcy 
wyznaczany jest łącznie przez dwa czynniki: średnioroczne zatrudnienie (50, 250 pracowników) 
oraz roczny obrót netto (10, 50 milionów euro)14. Podmioty gospodarcze spełniające wskazane 
kryteria mogą ponosić odpowiedzialność solidarną z tytułu naruszenia prawa konkurencji jedynie 
warunkowo, we wskazanych w ustawie przypadkach. Odpowiedzialność taka jest możliwa wy-
łącznie wobec bezpośrednich lub pośrednich nabywców lub dostawców, jeżeli łącznie spełnione 
zostaną dwa warunki. Po pierwsze udział MŚP w rynku właściwym będzie niższy niż 5% przez 
cały okres trwania naruszenia i, po drugie, poniesienie przez przedsiębiorcę z tej grupy podmiotów 
odpowiedzialności solidarnej bez ograniczeń wynikających z niniejszego przepisu stanowiłoby 
nieodwracalne zagrożenie dla jego ekonomicznej efektywności i skutkowałoby całkowitą utratą 
wartości jego przedsiębiorstwa. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że pierwsze ograniczenie odpowiedzialności odszkodo-
wawczej ponoszonej przez MŚP wynika z faktu, że taki przedsiębiorca odpowiada jedynie wobec 
ograniczonego podmiotowo kręgu osób, tj. wobec własnych nabywców (zarówno bezpośrednich, 
jak i pośrednich). Oznacza to, że mali i średni przedsiębiorcy nie ponoszą odpowiedzialności so-
lidarnej wobec nabywców innych podmiotów uczestniczących w kartelu. Ponadto, wprowadzenie 
powyższego ograniczenia w odpowiedzialności solidarnej MPŚ prowadzi do jednoznacznego 
wniosku, że przedsiębiorcy zaliczani do tej kategorii nie będą ponosili odpowiedzialności wobec 
podmiotów, z którymi co prawda nie mieli relacji handlowych, a które są poszkodowane, np. 
zmową cenową poprzez wzrost cen rynkowych danych dóbr czy usług wskutek dostosowania 
ich wysokości przez innych graczy rynkowych, pozostających poza zmową (umbrella effect15). 

2.2.	Przesłanki	ograniczenia	odpowiedzialności	MŚP

Pierwszą przesłanką warunkującą ograniczenie odpowiedzialności MŚP będących uczest-
nikami kartelu jest udział MŚP w rynku właściwym niższy niż 5% przez cały okres trwania naru-
szenia. Z uwagi na liczbowe wyrażenie posiadanego udziału w rynku przesłanka ma charakter 
obiektywny, tym samym nie powinny wystąpić trudności w jej ewentualnym ustaleniu i zweryfi-
kowaniu. Udział w rynku danego podmiotu ustalany jest każdorazowo w decyzji administracyjnej 
kończącej postępowanie przed organem antymonopolowym. Zatem określenie procentowego 

13 T.j. Dz.U. 2016, poz. 1829 ze zm.; dalej: usdg. 
14 Por. art. 104–106 usdg. 
15 Tzw. efekt parasola cenowego, czyli podnoszenie cen przez przedsiębiorców innych niż uczestnicy kartelu w reakcji na zawyżone ceny występujące 
na rynku w wyniku jego kartelizacji (Jurkowska-Gomułka, 2014, s. 116-–118). 
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udziału przedsiębiorcy w rynku właściwym bazować będzie na ustaleniach poczynionych w toku 
postępowania przed Prezesem Urzędu i wskazanych w decyzji administracyjnej. Brak ustawowo 
wskazanego sposobu ustalania udziału w rynku może okazać się problematyczny w przypadku, 
gdy dochodzenie roszczeń odszkodowawczych nie będzie poprzedzone przeprowadzaniem po-
stępowania antymonopolowego i wydaniem decyzji (Wolski, 2015, s. 314). Na jakiej podstawie 
i jaki podmiot będzie wówczas uprawniony i zobowiązany do ustalenia udziału w rynku właściwym?

Drugą przesłankę stanowi natomiast okoliczność, iż poniesienie przez przedsiębiorcę z tej 
grupy podmiotów odpowiedzialności solidarnej bez ograniczeń wynikających z niniejszego prze-
pisu stanowiłoby nieodwracalne zagrożenie dla jego ekonomicznej efektywności i skutkowałoby 
całkowitą utratą wartości jego przedsiębiorstwa. Uwagę w tym zakresie, w trakcie prac legisla-
cyjnych, zgłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK), zwracając uwagę na 
konieczność zachowania spójności tekstu polskiej ustawy z treścią dyrektywy sporządzonej w ję-
zyku angielskim. UOKiK zaproponował dostosowanie treści art. 5 ust. 1 lit. b) do brzmienia art. 11 
ust. 2 pkt b) angielskiej wersji językowej dyrektywy: „poniesienie przez niego odpowiedzialności 
solidarnej bez ograniczeń wynikających z niniejszego przepisu stanowiłoby nieodwracalne zagro-
żenie dla ekonomicznej opłacalności jego działalności i skutkowałoby całkowitą utratą wartości 
aktywów jego przedsiębiorstwa”16. Uwaga ta została częściowo uwzględniona poprzez częściową 
zmianę treści art. 5 ust. 1 lit. b), który otrzymał brzmienie: „poniesienie przez niego odpowiedzial-
ności solidarnej bez ograniczeń wynikających z niniejszego przepisu stanowiłoby nieodwracalne 
zagrożenie dla ekonomicznej opłacalności jego działalności i skutkowałoby całkowitą utratą war-
tości jego przedsiębiorstwa”17. Taki zabieg legislacyjny należy ocenić zdecydowanie pozytywnie 
z uwagi na cel projektu, jakim jest transpozycja dyrektywy. 

Rozstrzyganie tej kategorii spraw wymaga zapewnienia odpowiedniego przygotowania 
merytorycznego sędziów. Sprawy te wymagają przede wszystkim powoływania się na analizy 
ekonomiczne, opinie ekspertów, biegłych oraz oceny uzyskanych w ten sposób dowodów w kon-
tekście materiału dowodowego i stanu faktycznego konkretnej sprawy. Nie jest to zadanie łatwe. 
Dlatego też ten czynnik odgrywa niezwykle istotną rolę i, aby zapewnić odpowiednią transpozycję 
dyrektywy, należy nie tylko wprowadzić do prawa polskiego reguły ustanowione w dyrektywie, 
lecz także zadbać o zdolność sądów do sprawnego orzekania w tego rodzaju sprawach (Piszcz 
i Wolski, 2016, s. 188–189). Ustawodawca stawia przed sądami powszechnymi trudne zadanie, 
wymagające zaawansowanej wiedzy ekonomicznej, a polegające na wieloetapowym ustaleniu 
przyszłej, hipotetycznej sytuacji przedsiębiorcy. Wydaje się, że taki proces analizy musiałby skła-
dać się z następujących etapów: (1) szacunkowego ustalenia zakresu przyszłej odpowiedzialno-
ści naruszyciela; (2) wskazania rozmiaru szkody mogącej wyniknąć z potencjalnego naruszenia 
reguł konkurencji; (3) udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy tak oszacowana szkoda może wy-
wołać skutki przewidziane przez ustawodawcę, czyli czy może doprowadzić do całkowitej utraty 
wartości przedsiębiorstwa. Już na tym etapie legislacyjnym, poprzedzającym przecież praktycz-
ne stosowanie ustawy, nieadekwatne wydaje się być odwołanie do mechanizmów przyjętych 

16 Zestawienie uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych do projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie 
prawa konkurencji UC 78 – wraz z ustaleniami po konferencji uzgodnieniowej w dniach 6 i 9 grudnia 2016 r., s. 2. Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.
pl/docs//2/12292051/12389807/12389808/dokument264688.pdf (10.02.2017).
17 Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/do
cs//2/12292051/12389812/12389813/dokument269721.pdf (10.02.2017).
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w postepowaniu upadłościowym, dotyczących oceny stanu niewypłacalności, zwłaszcza z uwagi 
na zachodzącą w prywatnoprawnym procesie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa 
konkurencji konieczność oceny sytuacji przyszłej, nie zaś już zaistniałej, z momentu ogłoszenia 
upadłości (por. Wiese, 2016, s. 81–93). 

Tak ukształtowane zasady odpowiedzialności tej grupy przedsiębiorców z tytułu naruszenia 
reguł konkurencji są spójne z dotychczasową polityką Komisji Europejskiej koncentrującą się na 
ochronie MŚP jako słabszych uczestników rynku. 

2.3.	Brak	ograniczenia	solidarnej	odpowiedzialności	MŚP

Wyjątkiem od ograniczonej odpowiedzialności małych i średnich przedsiębiorców za szkodę 
wyrządzoną przez naruszenie reguł konkurencji jest sytuacja, w której przedsiębiorca kierował lub 
nakłaniał do naruszenia prawa konkurencji lub też został uznany za sprawcę takiego naruszenia. 
MŚP pełniący taką funkcję w porozumieniu ponosi więc pełną solidarną odpowiedzialność od-
szkodowawczą z tytułu szkody wyrządzonej przez naruszenie reguł konkurencji. Przedsiębiorca 
nie ma możliwości, nawet w przypadku spełnienia obu ustawowych przesłanek, ubiegania się 
o odstąpienie od ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Taki wyjątek od ogranicze-
nia solidarnej odpowiedzialności odszkodowawczej wydaje się być logicznym i konsekwentnym. 
Okoliczności częściowo tożsame do wymienionych w tej ustawie są wskazane w uokik jako oko-
liczności obciążające przedsiębiorcę, brane pod uwagę przez Prezesa UOKiK przy ustalaniu wy-
sokości kar pieniężnych w przypadku naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję18. 
Oba wskazane katalogi mają charakter zamknięty, co stanowi odpowiedź na potrzeby przedsię-
biorców dotyczące pewności i świadomości obowiązującego prawa (Kohutek i Sieradzka, 2014). 

Ostateczna redakcja treści art. 5 ustawy budziła wiele wątpliwości w trakcie procesu legis-
lacyjnego. Szereg uwag i wątpliwości zgłosił krajowy organ antymonopolowy. UOKiK zwrócił 
uwagę m.in. na konieczność uczynienia zastrzeżenia odnoszącego się zarówno do lit. a), jak 
i b) art. 5 ust. 1, które dotyczy odgrywania przez małego lub średniego przedsiębiorcę kierow-
niczej roli, nakłaniania do udziału w naruszeniu lub uprzedniego naruszenia prawa konkurencji. 
Kwestionowana redakcja treści tego przepisu zawierała jedynie zastrzeżenie dotyczące pkt b). 
Powyższa uwaga spotkała się z akceptacją i została uwzględniona poprzez wprowadzenie sto-
sownej korekty redakcyjnej19.

3.	Subsydiarna	odpowiedzialność	podmiotu	zwolnionego	z	kary

Drugi, przewidziany przez prawodawców unijnego i polskiego, wyjątek od solidarnej od-
powiedzialności członków kartelu dotyczy podmiotu, który został zwolniony z kary przez organ 
antymonopolowy. Należy zaznaczyć, że przeciwdziałanie kartelom w dużej mierze opiera się 
na informacjach uzyskanych w ramach programów łagodzenia kar20. W tym przypadku nie zde-
cydowano się na podmiotowe ograniczenie kręgu podmiotów, wobec których przedsiębiorca 
będzie ponosił odpowiedzialność. Podmiot ten będzie odpowiadał wobec swoich nabywców lub 

18 Por. art. 111 ust. 4 pkt 1 uokik. 
19 Zestawienie uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych do projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie 
prawa konkurencji UC 78 – wraz z ustaleniami po konferencji uzgodnieniowej w dniach 6 i 9 grudnia 2016 r., s. 2. Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.
pl/docs//2/12292051/12389807/12389808/dokument264688.pdf (10.02.2017).
20 Zob. Ocena skutków regulacji, s. 1 pkt 1. Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292051/12389807/12389808/dokument264680.pdf 
(29.12.2016).
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dostawców (tak bezpośrednich, jak i pośrednich) oraz wobec innych poszkodowanych. Zakres 
solidarnej odpowiedzialności odszkodowawczej nie został zawężony podmiotowo. Prawodawca 
przewiduje jednak, że odpowiedzialność ta będzie miała charakter subsydiarny. Odpowiedzialność 
podmiotu zwolnionego z kary została przewidziana jedynie wtedy, gdy nie ma możliwości uzyskania 
pełnego odszkodowania od innych przedsiębiorców, którzy brali udział w tym samym naruszeniu 
prawa konkurencji. Odpowiedzialność ta ma więc charakter warunkowy i aktualizuje się dopiero 
wówczas, gdy poszkodowany nie będzie miał możliwości uzyskania odszkodowania od innych 
podmiotów uczestniczących w naruszeniu. Do tego czasu podmiot zwolniony z kary będzie, co 
do zasady, wolny od odpowiedzialności odszkodowawczej. 

Warto w tym miejscu wskazać, że zbliżona konstrukcja funkcjonuje na gruncie kodeksu 
spółek handlowych21, który przewiduje instytucję solidarnej odpowiedzialności odszkodowawczej 
członków zarządu za długi spółki z o.o. (Gutkowski, 2008, s. 24 i n.). Zgodnie bowiem z treścią 
art. 299 § 1 k.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu 
odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Art. 299 k.s.h. reguluje problematykę odpowiedzial-
ności członków zarządu za zobowiązania spółki. W odróżnieniu jednak od na przykład art. 31 
§ 1 k.s.h. odpowiedzialność uregulowana w art. 299 k.s.h. nie jest odpowiedzialnością solidarną 
członków zarządu i spółki, a jedynie odpowiedzialnością solidarną członków zarządu (Kidyba, 
2016). Ustawodawca przewiduje więc, w sytuacji istnienia niespłaconych zobowiązań spółki oraz 
bezskuteczności egzekucji z majątku spółki (przesłanki łączne), odpowiedzialność członków za-
rządu o charakterze posiłkowym, subsydiarnym. Koncepcja, która przyjmuje odszkodowawczy 
charakter tej odpowiedzialności znalazła także szersze uznanie w orzecznictwie22. Sąd Najwyższy 
przyjął, że członkowie zarządu ponoszą na podstawie art. 299 k.s.h. odpowiedzialność odszko-
dowawczą ex delicto23. 

Skutkiem uprzywilejowanej pozycji MŚP oraz podmiotów zwolnionych z kary z tytułu pro-
cedury leniency może być rozszerzenie zakresu odpowiedzialności pozostałych podmiotów. Te 
nieuprzywilejowane podmioty będą bowiem ponosiły odpowiedzialność w zakresie wykraczającym 
poza zakres wyrządzonej szkody, przez fakt, iż nie będą mogły odzyskać części zapłaconego 
odszkodowania od innych podmiotów odpowiedzialnych solidarnie (Piszcz, 2015, s. 88). 

V.	Podsumowanie
Analiza treści projektu ustawy implementującej dyrektywę do polskiego porządku prawnego 

prowadzi do wniosku, że zdecydowano się przyjąć dość skomplikowaną konstrukcję solidarnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa kon-
kurencji. O ile teoretyczne funkcjonowanie przyjętych instytucji jest możliwe do prognozowania, 
o tyle ich efektywne stosowanie w praktyce przez sądy cywilne, niebędące przecież organami 
wyspecjalizowanymi w zakresie ochrony konkurencji, budzi wiele wątpliwości. O tym czy ustawa 
zwiększy znaczenie prywatnoprawnej drogi dochodzenia roszczeń opartych na naruszeniach reguł 
konkurencji, co stanowiło cel przyjęcia dyrektywy, przekonamy się dopiero wraz z ukształtowaniem 
się pewnej praktyki w stosowaniu poszczególnych mechanizmów przewidzianych przez ustawę, 

21 Ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1578 ze zm.); dalej: k.s.h. 
22 Zob. uchwała SN z 28.02.2008 r., III CZP 143/07, (OSNC 2009, nr 3, poz. 38); postanowienie SN z 8.12.2008 r., III CZP 112/08, Lex nr 490503.
23 Zob. uchwała składu siedmiu sędziów SN z 7.11.2008 r., III CZP 72/08, OSNC 2009, nr 2, poz. 20.
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która ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia24. Ustawodawca nie przewiduje 
wydawania przepisów wykonawczych do ustawy. 

Pewną perspektywę czasową oceny skuteczności i efektywności wprowadzonych mechani-
zmów wyznacza sama dyrektywa w art. 20 ust. 1, zobowiązując Komisję Europejską do dokona-
nia przeglądu dyrektywy i przedłożenia sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 
końca 2020 r., mianowicie do 27 grudnia 2020 r. ustawodawca unijny wskazuje, że sprawozdanie 
to powinno obejmować informacje m.in. o: 
– ewentualnym wpływie ograniczeń finansowych wynikających z zapłaty grzywien nałożonych 

przez organ ochrony konkurencji za naruszenie prawa konkurencji na możliwość uzyskania 
przez poszkodowanych pełnego odszkodowania z tytułu szkody wynikającej z naruszenia 
prawa konkurencji; 

– zakresie, w jakim osoby wytaczające powództwo o odszkodowanie z tytułu szkody wynikają-
cej z naruszenia prawa konkurencji stwierdzonego w rozstrzygnięciu nie są w stanie dowieść 
przed sądem krajowym innego państwa członkowskiego, że doszło do naruszenia prawa 
konkurencji; 

– zakresie, w jakim odszkodowanie z tytułu straty rzeczywistej przewyższa szkodę w postaci 
nadmiernego obciążenia wynikającą z naruszenia prawa konkurencji lub poniesioną na do-
wolnym poziomie łańcucha dostaw. 
Wydaje się, że przyjęty przez ustawodawcę unijnego czteroletni okres ewaluacji skutków 

wprowadzenia prywatnoprawnego systemu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od 
uczestników karteli jest wystarczającym dla zebrania odpowiedniego zasobu danych i informacji, 
dokonania ich pierwszej oceny pod kątem przyjętych założeń, celem usprawnienia i rozwoju tych 
mechanizmów, a także analizy ich wpływu na specyficzne problemy strukturalne. 
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I.	Wprowadzenie
Prywatnoprawne stosowanie prawa konkurencji umożliwia dochodzenie przed sądem krajo-

wym odszkodowania za naruszenie krajowych lub unijnych reguł konkurencji. W polskim porządku 
prawnym nie ma odrębnej regulacji prawnej, która kompleksowo normowałaby zagadnienie rosz-
czeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji, natomiast podstaw prywatno-
prawnego egzekwowania zakazów konkurencji upatrywać można jedynie w przepisach kodeksu 
cywilnego1 (jako regulacji ogólnej, uniwersalnej) czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji2. 
Brakuje również zgodnego stanowiska doktryny i praktyki orzeczniczej co do tego, które normy 
prawa cywilnego mogą stanowić podstawę prawną postępowania przed sądem powszechnym. 

W efekcie szeregu działań organów unijnych uchwalona została dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulu-
jących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw 
członkowskich i Unii Europejskiej, objętych przepisami prawa krajowego3, która miała na celu uła-
twienie prywatnoprawnej drogi dochodzenia roszczeń powstałych w wyniku naruszenia przepisów 
antymonopolowych. Termin na implementację do krajowego porządku prawnego minął 27 grudnia 
2016 r. Obowiązek implementacyjny obejmie nie tylko przepisy prawa ochrony konkurencji, ale 
i prawo prywatne materialne oraz procedurę cywilną. Założeniem polskiego ustawodawcy jest 
transpozycja dyrektywy poprzez przyjęcie odrębnej ustawy o dochodzeniu roszczeń o naprawie-
nie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, zmiany wprowadzone mają być 
także w kodeksie cywilnym, kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o ochronie konku-
rencji i konsumentów. Dotychczas przedstawionych zostało kilka projektów ustawy – m.in. wersja  
z 10 listopada 2016 r.; z 22 grudnia 2016 r.; 13 stycznia 2017 r. czy 7 lutego 2017 r. 

Zaawansowane prace nad ustawą o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naru-
szenie prawa konkurencji stanowią asumpt dla dokonania analizy przepisów dyrektywy odszkodowaw-
czej, obowiązujących krajowych norm prawnych oraz projektowanych zmian w zakresie ich wzajemnej 
zgodności. Ramy niniejszego opracowania pozwalają zaś na dokonanie pogłębionej weryfikacji jedynie 
wybranych zagadnień. Z uwagi na fakt, że jednym z warunków uwzględnienia roszczenia podmiotu 
poszkodowanego naruszeniem reguł konkurencji – o ustalenie, zaprzestanie naruszenia reguł kon-
kurencji, usunięcie jego skutków, unieważnienie umowy czy też o odszkodowanie – jest brak upływu 
terminu jego przedawnienia, za właściwe autorka uznała dokonanie analizy tych przepisów unijnych, 
krajowych oraz projektowanej ustawy, które odnoszą się do terminów przedawnienia. Autorka uznała 
bowiem, iż jest to płaszczyzna, w odniesieniu do której pojawić się mogą problemy implementacyjne. 
Zważyć bowiem należy, iż nie bez znaczenia dla potencjalnych powodów w postępowaniach o od-
szkodowanie za naruszenie prawa konkurencji pozostaje kwestia właściwego określenia terminów 
przedawnienia roszczenia. Przedawnienie traktowane jest tu jako instrument mający na celu zagwa-
rantowanie pewności prawnej poprzez dyscyplinowanie wierzyciela, by realizował swoje roszczenia 
majątkowe w czasie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa4. 

1 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, (t.j. Dz.U. 2016, poz. 380 ze zm.). 
2 Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/104/UE z 26.11.2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz. Urz. UE 
L 349, s. 1); dalej: dyrektywa odszkodowawcza albo dyrektywa.
4 Uchwała SN (pełnego składu Izby Cywilnej) z 17.02.2006 r., III CZP 84/05.
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II.	Przedawnienie	roszczeń	odszkodowawczych	 
według	przepisów	kodeksu	cywilnego

Polska praktyka związana z prywatnoprawnym wdrażaniem prawa konkurencji jest bardzo 
niewielka. Pomimo pewnych perturbacji, Sąd Najwyższy w 2006 r. (I CSK 83/05) stwierdził, że sąd 
powszechny ma prawo dokonać samodzielnych ustaleń dotyczących stosowania praktyk ograni-
czających konkurencję przez pozwanego przedsiębiorcę, niezależnie od istnienia (lub nieistnie-
nia) wcześniejszej decyzji Prezesa UOKiK w przedmiotowej sprawie (Jurkowska-Gomułka, 2010, 
s. 43). I tak podstawę do zgłaszania roszczeń stanowią przepisy kodeksu cywilnego dotyczące 
odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej (Jurkowska-Gomułka, 2013, s. 432). 

Część ogólna kodeksu cywilnego wskazuje, że po upływie terminu przedawnienia ten, prze-
ciwko komu kierowane jest roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzekł 
się z możliwości korzystania z zarzutu przedawnienia (Nazaruk, 2013, s. 255). Samo jednak 
nadejście stosownego terminu nie powoduje wygaśnięcia roszczenia, a przekształcenie się zo-
bowiązania w zobowiązanie naturalne. W wyniku takiego przekształcenia wierzyciel nie może 
przymusić dłużnika do spełnienia świadczenia, jeżeli jednak dłużnik to świadczenie spełni, nie 
może podnieść zarzutu, że było ono nienależne. Zaznaczyć należy, że sąd – w tym sąd cywilny 
rozpatrujący prywatnoprawne roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie 
prawa konkurencji – uwzględni fakt przedawnienia roszczenia jedynie na zarzut zgłoszony przez 
pozwanego w toku postępowania. Terminem przedawnienia jest więc taki termin, który ogranicza 
pod względem czasowym dochodzenie roszczenia majątkowego, a skutkiem jego upływu jest 
niemożność jego dochodzenia5.

Z prywatnoprawnego punktu widzenia działanie sprzeczne z przepisami prawa konkurencji 
stanowi czyn niedozwolony (delikt). W związku z brakiem odrębnej regulacji w zakresie przedaw-
nienia prywatnoprawnych roszczeń wynikających z naruszenia prawa konkurencji aktualnie wobec 
nich zastosowanie znajdą regulacje dotyczące przedawnienia roszczeń deliktowych o naprawienie 
szkody innej niż szkoda na osobie – m.in. art. 4421 § 1 i 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie ze wska-
zaną regulacją roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym – w tym 
polegającym na naruszeniu prawa konkurencji – ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od 
dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 
Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
wywołujące szkodę (Górowski, 2005). 

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, „w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie 
i osobie obowiązanej do jej naprawienia”. Art. 4421 kodeksu cywilnego wymaga łącznego spełnienia 
przesłanek w nim wskazanych – tj. wiedzy o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 
I tak w sytuacji, gdy poszkodowany w innym czasie dowie się o szkodzie i o osobie obowiązanej 
do jej naprawienia, termin przedawnienia zacznie biec od daty późniejszej. Regulacja zawarta 
w kodeksie cywilnym nie pozwala jednoznacznie określić, jaki poziom wiedzy poszkodowanego 
o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia jest wystarczający, aby okres przedawnienia 
rozpoczął swój bieg6. Przyjmuje się wprawdzie pogląd, że bieg przedawnienia rozpoczyna się 

5 Wyr. SN z 30.11.2000 r., IV CKN 69/00, Lex Polonica nr 1633100. 
6 Zgodnie z wyr. SN z 27.07.2016 r. (V CSK 680/15) początek określonego w art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego trzyletniego przedawnienia należy łączyć 
z faktyczną wiedzą poszkodowanego o osobie obowiązanej do naprawienia szkody, czyli z uzyskaniem takich informacji, które – obiektywnie oceniając 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 1(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.6.6

Anna Tworkowska-Baraniuk            Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody…71

także, gdy dłużnik przy zachowaniu należytej staranności mógł taką wiedzę zdobyć. Odnosząc się 
do powstałych na tym tle wątpliwości, Sąd Najwyższy stwierdził, że świadomość pokrzywdzonego 
powinna być oceniana na podstawie obiektywnych kryteriów, a więc przedawnienie rozpocznie 
swój bieg, gdy poszkodowany zna fakt powstania szkody, osobę sprawcy oraz widzi związek 
przyczynowy między działaniem sprawcy a szkodą7.

Uregulowany w kodeksie cywilnym bieg terminu przedawnienia przerywa się – zgodnie 
z art. 123 § 1 – w pierwszej kolejności przez każdą czynność przed sądem lub innym organem 
powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed są-
dem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspoko-
jenia lub zabezpieczenia roszczenia. Ten sam skutek wywołuje uznanie roszczenia przez osobę, 
przeciwko której roszczenie przysługuje oraz wszczęcie mediacji. Jest to aktualnie jedyna regu-
lacja odnosząca się do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody 
wynikającej z naruszenia reguł konkurencji. Oznacza to zaś, że wszczęcie publicznoprawnego 
postępowania antymonopolowego nie ma wpływu na ustawowo określone terminy przedawnienia. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie jest bowiem organem powoła-
nym do rozpoznania roszczeń odszkodowawczych czy też do ich egzekwowania – nie jest więc 
instytucją, o której mowa w art. 123 kodeksu cywilnego. Powyższe wynikać może z faktu, iż pry-
watnoprawne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w polskiej praktyce orzeczniczej wciąż 
stanowi pewne novum, a zastosowanie do niego regulacji kodeksu cywilnego wynika głównie 
z braku przepisów normujących ten tryb w sposób specyficzny i autonomiczny. 

III.	Terminy	przedawnienia	ustalone	w	dyrektywie	 
Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	2014/104/UE

Zasadniczym celem dyrektywy odszkodowawczej jest harmonizacja reguł dochodzenia rosz-
czeń o naprawienie szkody wynikającej z naruszenia prawa konkurencji. Na kształt dyrektywy 
wpływ miało obszerne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące prywatnoprawnych 
konsekwencji praktyk monopolistycznych8. 

Regulacje przyjęte w dyrektywie, odnoszące się do kwestii przedawnienia, w swoim założeniu 
zapewnić mają jednostce – w tym konsumentom i przedsiębiorstwom – możliwość dochodzenia 
przed sądem krajowym odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody wynikającej z naruszenia 
tych postanowień (motyw 4 dyrektywy). Przepisy krajowe odnoszące się do początku, długości, 
zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia nie powinny więc nadmiernie utrudniać 
wytaczania powództwa o odszkodowanie (motyw 36 dyrektywy). Powyższa zasada okazuje się 
szczególnie istotna w odniesieniu do powództw opartych na wcześniejszym stwierdzeniu przez 
organ lub sąd odwoławczy naruszenia prawa9. Po zakończeniu postępowania toczącego się przed 
organem antymonopolowym, a więc postępowania publicznoprawnego, poszkodowany powinien 
mieć zagwarantowaną możliwość wytoczenia prywatnoprawnego powództwa o odszkodowanie.

– pozwalają z wystarczającą dozą prawdopodobieństwa przypisać sprawstwo konkretnemu podmiotowi. Informacje te muszą być na tyle dokładne, aby 
umożliwiały poszkodowanemu wystąpienie na drogę sądową, a także wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 187 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.
7 Wyr. SN z 17.05.2006 r., I CSK 176/05, LEX nr 191138.
8 Zob. wyr. ETS z 20.09.2001 r. w sprawie C-453/99 Courage/Crehan (ECLI:EU:C:2001:465); wyr. ETS z 13.07.2006 r. w sprawach połączonych 
C-295-298/04 Manfredi et al. (ECLI:EU:C:2006:461).
9 Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej 
przez naruszenie prawa konkurencji z 30.11.2016 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292051/12389797/12389800/dokument261264.pdf (10.02.2017).
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W art. 10 dyrektywy ustawodawca unijny przesądził, że do porządków prawnych państw 
członkowskich powinny zostać wprowadzone, zgodnie z nim, ujednolicone przepisy regulujące 
początek biegu terminu przedawnienia, długość terminu przedawnienia oraz okoliczności powo-
dujące przerwanie lub zawieszenie jego biegu. I tak dyrektywa odszkodowawcza wskazuje, iż 
bieg terminu przedawnienia nie może rozpocząć się, zanim:
1) nie ustanie naruszenie prawa konkurencji stanowiące podstawę odpowiedzialności; 
2) powód nie dowie się lub zanim nie będzie można od niego zasadnie oczekiwać wiedzy o da-

nym działaniu oraz o fakcie, że stanowi ono naruszenie prawa konkurencji; 
3) powód nie dowie się lub zanim nie będzie można od niego zasadnie oczekiwać wiedzy 

o tym, że naruszenie prawa konkurencji wyrządziło mu szkodę oraz o tożsamości sprawcy 
naruszenia. 
Ustalenie powyższych okoliczności wiązać się może z pewnymi problemami praktycznymi. 

Obecnie bowiem, jeżeli działanie przedsiębiorcy przestało naruszać zakazy określone w art. 6 lub 
9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta10 lub w art. 101 lub 102 TFUE (poprzednio art. 81 
lub 82 TWE), Prezes UOKiK wydaje decyzję o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, 
bez wskazania w jej sentencji, że zaniechano jej stosowania. Żadna obowiązująca w prawie krajo-
wym norma prawna nie nakazuje Prezesowi UOKiK precyzyjnego wskazywania daty zaniechania 
stosowania (zaprzestania) praktyki.

W ustępie 3 analizowanego art. 10 dyrektywy ustawodawca unijny nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek takiego ukształtowania regulacji krajowych, aby termin przedawnienia 
roszczeń odszkodowawczych nie był krótszy niż pięć lat. Wskazana regulacja stanowi klauzulę 
harmonizacji minimalnej – oznacza to, że państwa członkowskie mogą wprowadzić – albo utrzy-
mać już obowiązujące – dłuższe niż pięcioletnie terminy przedawnienia (Piszcz, 2015, s. 85).

Do zagadnienia przedawnienia roszczeń odszkodowawczych dyrektywa odnosi się także 
w art. 11 ust. 4 zd. 2, w którym to ustawodawca unijny nakazuje państwom członkowskim takie 
ukształtowanie przepisów krajowych, aby jakikolwiek termin przedawnienia roszczeń o odszkodo-
wanie mający zastosowanie do spraw, w których przedsiębiorcy ponoszą solidarną odpowiedzial-
ność za naruszenie prawa konkurencji, był rozsądny i wystarczał poszkodowanym na wytoczenie 
powództwa. Chodzi przy tym o wprowadzenie takich terminów przedawnienia, które pozwolą na 
wytoczenie powództwa przez poszkodowanych innych niż nabywcy lub dostawcy bezpośredni 
lub pośredni przedsiębiorcy, który naruszył reguły konkurencji w sytuacji, gdy niemożliwe jest uzy-
skanie pełnego odszkodowania od pozostałych przedsiębiorstw, które brały udział w naruszeniu 
prawa konkurencji. Jednocześnie dyrektywa nie precyzuje sytuacji, kiedy „nie można uzyskać 
pełnego odszkodowania od innych przedsiębiorstw”11. 

O ile sam wymagany dyrektywą pięcioletni termin przedawnienia roszczeń zdaje się nie budzić 
szczególnych wątpliwości12, o tyle z punktu widzenia ustawodawcy krajowego – w tym polskiego 
– pozostałe regulacje dyrektywy odnoszące się do przedawnienia roszczeń odszkodowawczych 
wiązać się mogą z pewnymi problemami implementacyjnymi. Dla rozpoczęcia biegu terminu 

10 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2017, poz. 229); dalej: uokik.
11 Jeżeli chodzi tu np. o udowodnienie takiej sytuacji w drodze postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskutecz-
ności, okazać się może, że wskazany w dyrektywie, minimum pięcioletni termin przedawnienia, może okazać się za krótki. 
12 Wskazany w dyrektywie pięcioletni termin przedawnienia, z jednej strony pozwala na zgromadzenie informacji niezbędnych dla złożenia pozwu, 
z drugiej zaś – spójny jest z celem instytucji przedawnienia (zob. Kordasiewicz, 2008, s. 638). 
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przedawnienia dyrektywa wymaga m.in. ustania stanu naruszenia prawa konkurencji. Okazuje 
się, iż z praktycznego punktu widzenia ustalenie tego faktu wiąże się z pewnymi problemami. 
Wskazanie dokładnego momentu zaniechania praktyki może być niezwykle trudne zwłaszcza 
w przypadku karteli, m.in. z uwagi na fakt, że poszczególni jego uczestnicy mogą z niego wystąpić 
w różnym terminie. Kiedy bowiem jeden uczestnik porozumienia dobrowolnie zaprzestał narusze-
nia, pozostali zaś kontynuują niedozwoloną praktykę, podstawowy pięcioletni termin, o którym 
mówi dyrektywa, będzie rozpoczynał swój bieg później niż termin bezwzględny. Właściwym byłoby 
więc ujednolicenie terminologii w tym zakresie tak, aby terminy te rozpoczynały się jednocześnie, 
np. w momencie zaprzestania naruszenia. 

Wprawdzie pomocna okazać się tu może praktyka orzecznicza unijnych i krajowych organów 
ochrony konkurencji, niemniej jednak nie po to dyrektywa wprowadza odrębny od publicznopraw-
nego, prywatnoprawny tryb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, by rozstrzygnięcia uza-
leżniać od działań organu antymonopolowego. Ustalenie, w sytuacji podniesienia przez stronę 
zarzutu przedawnienia roszczenia, konkretnej daty ustania niedozwolonej praktyki okazać się 
więc może dla sądu powszechnego dużą trudnością. W sytuacji, gdy ustanie określonej praktyki 
wykazuje się płynnością, rolą sądu jest precyzyjne wskazanie, od jakiego momentu należy liczyć 
bieg terminu przedawnienia (Wolski, 2015, s. 17). Ostatecznie okazać się może, iż implementacja 
dyrektywy nie pozwoli na realizację idei niezależności roszczeń cywilnoprawnych od drogi pub-
licznoprawnej – sąd bowiem bazować będzie musiał na ustaleniach organu antymonopolowego 
w kwestii ustalenia czy doszło do przedawnienia. 

Dyrektywa odszkodowawcza uzależnia rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia również 
od wiedzy powoda o działaniu i fakcie, że stanowi ono naruszenie prawa konkurencji, które wy-
rządziło mu szkodę oraz o tożsamości sprawcy. Na równi z wiedzą poszkodowanego, art. 10 
dyrektywy stawia stan, kiedy to od powoda zasadnie oczekiwać można wiedzy o powyższych 
okolicznościach. Ustalenie powyższych faktów również wymagać będzie odniesienia się do dzia-
łalności organu ochrony konkurencji. Wydaje się bowiem niemożliwe, by sąd cywilny interpre-
tował w oparciu o publiczne prawo konkurencji dany stan faktyczny jedynie po to, by stwierdzić 
upływ terminu przedawnienia. O powyższym orzeka przecież organ antymonopolowy. Okazuje 
się więc, iż i w tym wypadku dyrektywa określająca prywatnoprawny tryb dochodzenia roszczeń 
wynikających z naruszenia prawa konkurencji uzależnia ustalenie upływu terminu przedawnienia 
od ustaleń trybu publicznoprawnego. 

Art. 10 ust. 4 dyrektywy przesądza, że działanie organu ochrony konkurencji w celu docho-
dzenia lub jego postępowanie w odniesieniu do naruszenia prawa konkurencji, którego dotyczy 
powództwo, powodowało będzie przerwanie lub – w zależności od prawa krajowego – zawiesze-
nie terminu przedawnienia. Jednocześnie wskazany artykuł wprowadza regułę, zgodnie z którą 
zawieszenie ustaje nie wcześniej niż rok po ostatecznym zakończeniu takiego postępowania. 
W tym wypadku wątpliwości w zakresie sposobu implementacji wynikają z faktu, że dyrektywa nie 
przesądza czy do przerwania lub zawieszenia terminu przedawnienia wystarczające jest wszczę-
cie np. postępowania wyjaśniającego, tzn. postępowania in rem, czy wymagane jest właściwe 
postępowanie antymonopolowe. 

Dawność jest także przedmiotem art. 18 dyrektywy, który nakłada na państwa członkow-
skie obowiązek takiego ukształtowania przepisów, by bieg terminu przedawnienia dla roszczeń 
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o odszkodowanie był zawieszony na czas trwania jakiejkolwiek procedury polubownego rozstrzy-
gania sporów (consensual dispute resolution process) prowadzonej z udziałem stron, których 
termin ten dotyczy13. Przy czym sama dyrektywa wskazuje, że chodzi tu o wszelkie mechanizmy 
umożliwiające stronom pozasądowe rozwiązywanie sporu dotyczącego roszczenia odszkodo-
wawczego. Zawieszenie terminu przedawnienia z uwagi na powyższe okoliczności powinno mieć 
zastosowanie do tych stron postępowania, które biorą lub brały udział w polubownym rozstrzy-
ganiu sporu. W tym zakresie sposób implementacji może okazać się różny w poszczególnych 
państwach członkowskich. Dyrektywa zawiera wprawdzie legalną definicję pojęcia polubownego 
rozstrzygania sporów (art. 2 pkt 21), przez które rozumie wszelkie mechanizmy umożliwiające 
stronom pozasądowe rozwiązywanie sporu, niemniej jednak wciąż jest to definicja zbyt ogólna. 
Nie wiadomo więc czy chodzi tu o działanie podjęte przed sądem polubownym, czy już np. roz-
poczęcie przez strony rozmów zmierzających do polubownego zakończenia sporu. Nie ma tu 
jasności co do intencji ustawodawcy unijnego – czy wypełnieniem dyspozycji dyrektywy jest 
rozpoczęcie postępowania przed sądem polubownym (arbitraż), mediacja, czy też jakakolwiek 
forma podjęcia przez strony rozmów bez angażowania sądu powszechnego, jak wydawałoby się 
chciałby prawodawca unijny?

Przytoczone przepisy dyrektywy budzą wątpliwości i problemy interpretacyjne, niemniej jednak 
wydaje się, że ich transpozycja do krajowego porządku prawnego postawi w lepszym położeniu 
potencjalnych powodów prywatnoprawnego postępowania, którzy obecnie objęci są krótszym ter-
minem przedawnienia, który to termin nie jest przerywany ani zawieszany w rezultacie wszczęcie 
postępowania antymonopolowego przez Prezesa UOKiK.

IV.	Polskie	działania	związane	z	implementacją	 
dyrektywy	odszkodowawczej

Obowiązujący w Polsce stan prawny w zakresie prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody wynikającej z naruszenia reguł konkurencji – w tym przepisy dotyczące 
przedawnienia – odbiegają od wytycznych zawartych w dyrektywie odszkodowawczej. Krajowy 
ustawodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku implementacyjnego, wciąż nie dokonał transpo-
zycji treści dyrektywy. W tym celu proponuje się przyjęcie odrębnej ustawy, która będzie regulować 
problematykę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. 
Odmienne rozwiązanie, polegające na dokonaniu jedynie pojedynczych zmian w kilku, już obo-
wiązujących, aktach prawnych byłoby niecelowe ze względu na ilość i specyfikę materii objętej 
dyrektywą. Podobnie umieszczenie implementowanych przepisów w ustawie o ochronie konku-
rencji i konsumentów kłóciłoby się z jej publicznoprawnym charakterem. 

W pierwszej kolejności projektowana ustawa (w wersji z 7 lutego 2017 r.) w art. 9 ust. 1 
zakłada modyfikację – w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł 
konkurencji – obowiązujących aktualnie, wynikających z ogólnych przepisów dotyczących czynów 
niedozwolonych, przepisów o przedawnieniu. Obowiązujący obecnie art. 4421 kodeksu cywilnego 
nie spełnia bowiem wymogów dyrektywy – przewiduje 3-letni termin przedawnienia liczony od chwili 
13 Ustawodawstwo polskie w wymienionych przypadkach wywiera dalej idący skutek – art. 123 § 1 pkt 1 kodeksu cywilnego stanowi, że bieg przedaw-
nienia przerywa się (nie ulega zawieszeniu), przez każdą czynność podjętą przed sądem czy innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub 
egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspo-
kojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Odpowiedzieć więc należy na pytanie czy skutek dalej idący wyczerpuje wymagania stawiane przez dyrektywę. 
Można bowiem bronić tezy, iż obecnie obowiązujące przepisy lepiej zabezpieczają interes potencjalnych poszkodowanych, niż postanowienia dyrektywy.
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dowiedzenia się o szkodzie i 10-letni termin bezwzględny. Zgodnie z nową regulacją w przypadku 
roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji termin przedaw-
nienia, o którym mowa w art. 4421 § 1 zd. 1 kodeksu cywilnego, tj. 3-letni okres przedawnienia 
liczony od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej 
naprawienia, wynosić będzie pięć lat, a jego bieg nie będzie się rozpoczynał, dopóki trwa naru-
szenie. Jak już wskazano, określony przez ustawodawcę unijnego i krajowego „dzień zaprzesta-
nia naruszenia” może nastąpić w różnym czasie w odniesieniu do różnych podmiotów. Praktyka 
orzecznicza pokazuje m.in., że problematyczne okazuje się np. ustalenie „momentu zakończenia 
naruszenia” czy „trwałości praktyki” w sytuacji nadużycia pozycji dominującej14. Intencją ustawo-
dawcy – wskazaną m.in. w uzasadnieniu do projektu – było zaś takie ukształtowanie przepisów, 
aby oba terminy, 5- i 10-letni, rozpoczynały swój bieg w jednakowym czasie. 

Przygotowany projekt ustawy przewiduje w art. 9 ust. 2 – zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 
– zawieszenie przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkuren-
cji w wyniku wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania antymonopolowego lub wszczęcia 
przez Komisję Europejską lub organ ochrony konkurencji innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej postępowania przeciwko sprawcy naruszenia prawa konkurencji. Wznowienie bie-
gu terminu przedawnienia będzie zaś miało miejsce po upływie roku od uprawomocnienia się 
orzeczenia stwierdzającego naruszenie prawa konkurencji lub – w przypadku, gdy przepisy 
postępowania przed organem ochrony konkurencji innego państwa członkowskiego nie przewi-
dują wydania formalnej decyzji kończącej to postępowanie – zakończenia postępowania w inny 
sposób. Projekt przewiduje więc zawieszenie biegu terminu przedawnienia w wyniku wszczęcia 
właściwego postępowania antymonopolowego, a skutku takiego nie będzie miało prowadzone 
in rem postępowanie wyjaśniające. Podczas gdy sama dyrektywa stanowiąca podstawę wpro-
wadzenia nowej regulacji do polskiego systemu prawnego nie przesądza czy zawieszenie biegu 
terminu przedawnienia wynikać może już z postępowania wyjaśniającego, polski ustawodawca 
wyraźnie wskazał, że podstawą taką może być jedynie właściwe postępowanie antymonopolowe, 
skutku takiego nie będzie miało zaś prowadzone in rem postępowanie wyjaśniające. Zaznaczyć 
również należy, iż w sytuacji, kiedy za naruszenie ponosi odpowiedzialność solidarną kilku spraw-
ców, zawieszenie biegu przedawnienia powinno odnosić się tylko do sprawców, których dotyczy 
postępowanie prowadzone przez organ ochrony konkurencji. 

Projekt przewiduje również – w art. 32 – zmianę samego art. 4421 kodeksu cywilnego. 
Kształt tej nowelizacji zdaje się jednak wciąż nie być przesądzony. Wersja projektu z 13 stycznia 
2017 r. zakładała, że na równi z wiedzą poszkodowanego o szkodzie i osobie zobowiązanej do 
jej naprawienia traktowana ma być możliwość uzyskania przez poszkodowanego takiej wiedzy 
przy zachowaniu staranności, której „można od niego wymagać”15. Chodziło przy tym o taki sto-
pień staranności, który wynika z właściwości osobistych poszkodowanego, nie zaś zdefiniowany 
w art. 355 kodeksu cywilnego standard „należytej staranności”. Wersja projektu z 7 lutego 2017 r. 
przewiduje zaś, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega 

14 Wątpliwości dotyczyć mogą np. sytuacji, kiedy podmiot nadużywający pozycji dominującej odmawia dostępu do określonych urządzeń infrastruktu-
ralnych. Czy do zaprzestania naruszenia prawa dochodzi w momencie pojedynczej odmowy, czy stan naruszenia trwa do czasu, gdy stanowisko przed-
siębiorcy ulegnie zmianie? Zob. decyzję Prezesa UOKiK z 30.12.2014 r., RLU-31/2014 (zob. też Krzykowski, 2014, s. 127–135).
15 Uzasadnienie projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Pozyskano z: https://legis-
lacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292051/12389807/12389808/dokument264686.pdf (10.02.2017).
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przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej 
naprawienia. Zmiana kształtu projektowanego przepisu stanowi efekt dodatkowej analizy proble-
mu przeprowadzonej w świetle uwag zgłoszonych do omawianego przepisu na wcześniejszych 
etapach procesu legislacyjnego (w tym Rady Legislacyjnej). Uwagi te poddawały w wątpliwość 
potrzebę odejścia od ugruntowanego w polskim prawie cywilnym miernika „należytej staranności” 
oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia spójności systemowej rozwiązań przyjmowa-
nych w obszarze prawa cywilnego (art. 4498 kodeksu cywilnego odnoszący się do przedawnienia 
roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny, będący transpozycją 
art. 10 ust. 1 dyrektywy 85/374/EWG, mającego konstrukcję bardzo zbliżoną do art. 10 ust. 2 
dyrektywy 2014/104/UE transponowanego w przedmiotowym projekcie, także posługuje się mier-
nikiem „należytej staranności”)16.

Z praktycznego punktu widzenia w ustawie implementującej dyrektywę odszkodowawczą bra-
kuje wyraźnego wskazania, że w sytuacji, jeżeli w praktyce naruszającej konkurencję uczestniczy 
kilka podmiotów, termin przedawnienia biegnie osobno wobec każdego z naruszycieli. Wskazuje 
się wprawdzie, że skoro ustawa, określając przesłanki rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, 
posługuje się określeniem „dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej” to wnioskować moż-
na, że jeżeli podmiotów jest więcej, to brak o nim wiedzy skutkować będzie brakiem rozpoczęcia 
biegu przedawnienia w stosunku do tego naruszyciela reguł konkurencji. Nieuregulowanie owej 
kwestii w sposób wyraźny może jednak powodować pewne wątpliwości interpretacyjne. Podobne 
trudności wynikać mogą z braku jasnego rozstrzygnięcia w zakresie praktyk trwałych i jednolitych 
(single and continuous infringement). 

Słusznie zaś ustawodawca zrezygnował z planowanego w pierwszym projekcie ustawy roz-
wiązania, zgodnie z którym bieg przedawnienia miał się nie rozpoczynać, a rozpoczęty ulegać 
zawieszeniu przez czas trwania mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu 
dotyczącego roszczenia. Wprowadzenie tego rodzaju regulacji jest wprawdzie pożądane, jed-
nak w tym kształcie jest to rozwiązanie zbyt wycinkowe, mało szczegółowe. Dokonanie wykładni 
systemowej świadczyć bowiem może za uznaniem, iż chodzi tu już nawet o rozpoczęcie pomię-
dzy stronami negocjacji w przedmiocie rozwiązania sporu17, podczas gdy np. art. 123 kodeksu 
cywilnego przesądza, że podjęcie czynności przed m.in. sądem polubownym przerywa bieg ter-
minu przedawnienia. Gdyby ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu tego rodzaju regulacji, 
powinien jednocześnie wyraźnie zdefiniować pojęcie pozasądowego rozwiązywania sporów. 
Przygotowując drugi projekt ustawy, zrezygnowano z wprowadzenia w kodeksie cywilnym nowej 
regulacji dotyczącej wpływu „polubownego rozstrzygania sporów” na bieg terminu przedawnienia 
roszczeń – uznano bowiem, iż w odniesieniu do przesłanek przerwania lub zawieszenia terminu 
przedawnienia dyrektywa posługuje się określeniem „procedury polubownego rozstrzygania spo-
rów” (consensual dispute resolution process), tj. postępowania toczącego się w pewnych ramach. 
Uznano, że rozstrzygnięcia w tym zakresie zawarte w kodeksie cywilnym wypełniają dyspozycję 

16 Pismo Ministra Sprawiedliwości do Jolanty Rusiniak, Sekretarz Rady Ministrów z 8.02.2017 r., s. 2. Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//
2/12292051/12389818/12389819/dokument273620.pdf (10.02.2017).
17 Jednakże dyrektywa traktuje „polubowne rozstrzyganie sporów” jako wszelkie mechanizmy umożliwiające stronom pozasądowe rozwiązanie sporu 
dotyczącego roszczenia odszkodowawczego. Użyty przez unijnego prawodawcę termin „mechanizmy” (mechanisms) odwołuje się do istniejących w prawie 
krajowym form zinstytucjonalizowanych – stąd też „polubownego rozstrzygania sporów” nie należy rozumieć jako wszelkich form negocjacji czy rozmów 
prowadzonych przez strony, musi zaś zaistnieć obiektywna możliwość stwierdzenia, że taki „mechanizm” został uruchomiony, czy „procedura” wszczęta. 
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dyrektywy. Wprowadzenie trudnego do zdefiniowania pojęcia, w oparciu o które miałby być liczony 
termin biegu przedawnienia dla wszystkich cywilnoprawnych roszczeń majątkowych, prowadziłoby 
jedynie do powstania komplikacji nie tylko w dochodzeniu roszczeń wynikających z naruszenia 
prawa konkurencji, ale roszczeń w ogóle. Dodatkowo zauważyć należy, że projektowana ustawa 
w swojej pierwszej wersji osłabiałaby skutek wszczęcia postępowania mediacyjnego – obecnie 
powoduje ono przerwanie terminu przedawnienia, projekt zakładał zaś jedynie skutek w postaci 
zawieszenia. Wprowadzenie reguły, iż wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg 
przedawnienia, uatrakcyjniać miało samą instytucję mediacji. Gdyby ustawodawca w drugim 
projekcie ustawy nie uwzględnił zgłaszanych podczas konsultacji uwag, wprowadzona regulacja 
szłaby w odmiennym kierunku i uznana mogłaby być za kłócącą się z polityką wzmocnienia roli 
i promowania instytucji mediacji18. 

Powyższe wątpliwości związane z interpretacją przepisów dyrektywy dotyczących wpływu 
polubownego rozstrzygania sporów na bieg przedawnienia roszczenia odszkodowawczego skła-
niają do przyjęcia stanowiska, zgodnie z którym obecnie obowiązujące rozwiązania – tj. wyraźne 
uregulowanie wpływu mediacji i postępowania przed sądem polubownym na bieg przedawnienia 
– należy uznać za w pełni uzasadnione i satysfakcjonujące. 

Projektowana ustawa, jako przeznaczona do uregulowania prywatnoprawnego trybu docho-
dzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia reguł konkurencji, proponuje zmiany 
w kodeksie cywilnym w zakresie regulacji dotyczących okresu i biegu terminów przedawnienia 
oraz zasad jego zawieszania i przerywania. Tak dobrane ramy nowelizacji wykraczają poza przed-
miot implementowanej dyrektywy i wprowadzane mają być niejako „przy okazji”. Taka praktyka 
zaś niezgodna jest z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
zasad i techniki prawodawczej19. Negatywnie należy więc ocenić dokonywanie nowelizacji usta-
wy kodeksowej, w niezwykle istotnym zakresie, w drodze ustawy dotyczącej stricte określonej, 
wąskiej kategorii spraw odszkodowawczych. Praktyka taka jest tym bardziej nieuzasadniona, że 
podlegająca implementacji dyrektywa nie stawia takiego wymogu, na co wskazuje sam ustawo-
dawca w uzasadnieniu ustawy. Ustawy kodeksowe, z uwagi na ich rangę i specyficzny charakter, 
nowelizowane powinny być odrębnie i w oparciu o szeroką debatę społeczną. 

Wśród zarzutów kierowanych wobec projektodawcy przygotowującego projekt polskiej usta-
wy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji wskazać 
można również brak wnikliwych rozważań nad argumentami przemawiającymi za wprowadzeniem 
określonych rozwiązań prawnych, jak i nad kontrargumentami. Tego rodzaju dociekania powinny 
znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu projektu ustawy, w innym bowiem wypadku bra-
kuje podstawy do oceny zasadności i racjonalności proponowanych zmian. Niewystarczająca jest 
tu optyka polskiego prawodawcy, zgodnie z którą „wprawdzie dyrektywa wymaga wprowadzenia 
takiego rozwiązania jedynie w odniesieniu do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez 
naruszenie prawa konkurencji, uznano jednak, że warto przyjąć je w odniesieniu do wszelkich 
roszczeń”. 

18 Zmiana regulacji mogłaby negatywnie wpłynąć na sprawność postępowania mediacyjnego – np. nielojalnie działająca strona, chcąca przedłużyć 
okres zawieszenia biegu przedawnienia, mogłaby bowiem podejmować starania w celu nieracjonalnego przedłużania mediacji w sytuacji, w której nie 
ma realnych szans na polubowne załatwienie sprawy.
19 T.j. Dz.U. 2016, poz. 283. 
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V.	Wnioski	końcowe
Powyższa analiza projektowanej ustawy wdrażającej dyrektywę odszkodowawczą, zawie-

rająca jedynie wybrane zagadnienia dotyczące przedawnienia roszczeń, wskazuje, że unormo-
wanie prywatnoprawnego trybu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
prawa konkurencji stanowi nie tylko wyzwanie dla polskiego ustawodawcy, lecz także – jeżeli 
wejdzie w życie w kształcie proponowanym w projekcie – dla polskich sądów. M.in. precyzyjne 
określenie daty upływu podnoszonego przez pozwanego terminu przedawnienia (dokonywane 
w oparciu o publicznoprawne przepisy prawa ochrony konkurencji) może rodzić wiele wątpliwości 
w praktyce. Zadaniem stawianym ustawodawcy jest jak najlepsze dopasowanie przewidzianych 
w dyrektywie rozwiązań do polskiego porządku prawnego. Dopiero jednak praktyka stosowania 
wprowadzanych zmian – obejmujących również ogólne regulacje kodeksu cywilnego – decydować 
będzie o ewentualnym sukcesie transpozycji.

Podkreślić należy, że zwłoka, w jaką popadł polski ustawodawca w związku z brakiem im-
plementacji dyrektywy, wynika m.in. z szerzących się wątpliwości co do kształtu proponowanych 
zmian. Zauważyć można również pewien brak koordynacji w działaniach projektodawcy w zakresie 
transpozycji dyrektywy. Na przełomie czterech miesięcy – od listopada 2016 r. do lutego 2017 r. 
– przygotowano cztery wersje projektu ustawy wdrożeniowej. W wyniku szeregu zastrzeżeń zgło-
szonych podczas opiniowania m.in. przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady 
Radców Prawnych, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Krajową Radę Sądowniczą czy przedstawicieli 
środowiska naukowego ustawodawca po prostu zrezygnował z wprowadzenia niektórych zmian, 
nie argumentując jednocześnie takiego działania20. Pamiętać należy, iż pewne wątpliwości inter-
pretacyjne usunąć można dzięki wskazaniu w uzasadnieniu aktu prawego intencji ustawodawcy. 
Tego rodzaju wyczerpującego, przedstawiającego tok rozumowania projektodawcy uzasadnienia 
brakuje. Na wcześniejszym etapie brakuje również zasadniczej analizy wskazującej na możliwość 
implementacji Dyrektywy do przepisów prawa krajowego. Transpozycja przepisów unijnej dyrek-
tywy do krajowego porządku prawnego okazać się więc może szeregiem prób i błędów. Intencją 
ustawodawcy unijnego, a tym samym ustawodawcy krajowego, jest stworzenie regulacji, której 
zasadniczym celem jest ułatwienie dochodzenia na drodze prywatnej roszczeń z tytułu narusze-
nia reguł konkurencji, podczas gdy już same przepisy projektowanej ustawy dotyczące terminów 
przedawnienia nie zostały skonstruowane w sposób jednoznaczny. W związku ze wskazanymi 
brakami w samym procesie legislacyjnym moment właściwej implementacji może okazać się od-
legły (Wolski, 2015, s. 28). 

Opieszałość polskiego ustawodawcy, jak i dotychczasowy brak praktyki orzeczniczej w za-
kresie prywatnoprawnego trybu dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody powstałej w wyniku 
naruszenia prawa konkurencji powodują, że o skutkach w postaci większej ilości roszczeń, tym 
samym więc zwiększeniu efektywności prywatnoprawnego wdrażania reguł konkurencji, przeko-
namy się raczej w ciągu kolejnych lat, a nie miesięcy. 

20 Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych i opiniowania dotyczących projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji UC 78 – konferencja uzgodnieniowa 6 i 9 grudnia 2016 r. Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/do
cs//2/12292051/12389807/12389808 /dokument264687.pdf (10.02.2017).
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Streszczenie
W artykule dokonano krótkiego przeglądu rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy implementu-
jącej do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2014/104/UE. Publikacja skupia się 
na rozwiązaniach proceduralnych, których celem jest ułatwienie dochodzenia roszczeń odszko-
dowawczych w zakresie pozyskiwania dowodów i wykazywania naruszenia oraz szkody, a także 
rozpoznawania tego rodzaju spraw. W artykule odniesiono się do instytucji domniemań: winy, 
szkody z tytułu naruszenia prawa konkrecji i przeniesienia nadmiernych obciążeń, a także do 
kwestii szacowania szkody i dostępu do materiału dowodowego w drodze instytucji wyjawienia 
oraz niektórych innych rozwiązań proceduralnych (jak możliwość złożenia powództwa na rzecz 
poszkodowanego przez organizacje pozarządowe lub wstąpienia do sporu). Autorka wskazuje, że 
skuteczność nowych przepisów w dużej mierze zależy od przyszłej praktyki sądowej, stąd oceny 
ich efektywności trzeba będzie dokonać po pewnym czasie. 
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JEL:	K21

I.	Wstęp
Departament legislacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości 15 listopada 2016 r. skierował do 

uzgodnień i publicznych konsultacji rządowy projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wraz z uzasadnieniem (dalej: Projekt Ustawy 
i Uzasadnienie)1. Projekt poprzedzony był przez projekt założeń z 7 marca 2016 r. (dalej: Projekt 
Założeń), przygotowany w ramach prac nieistniejącej już Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego2. 
Celem Projektu Ustawy jest transpozycja dyrektywy 2014/104/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń od-
szkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, 
objętego przepisami prawa krajowego (dalej: Dyrektywa)3.

Proces legislacyjny trwa. Rada Ministrów przyjęła w lutym 2017 r. 4 Projekt Ustawy i Uzasadnienie 
(z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych w wyniku konsultacji, uzgodnień międzyresor-
towych i opiniowania oraz wynikających z uwag Komisji Prawniczej)5 W marcu Projekt Ustawy 
wpłynął do Sejmu. Nie wiadomo jeszcze, jaki ostatecznie kształt będą miały przepisy transponu-
jące Dyrektywę. Aktualnie wyłaniają się jednak ich główne założenia. Artykuł niniejszy skupia się 
na niektórych rozwiązaniach zmierzających do ułatwienia dochodzenia roszczeń o naprawienie 
szkody wyrządzonej deliktem naruszenia prawa konkurencji i rozpoznawania tych spraw. Chodzi 
więc o takie rozwiązania, jak ustalone w Projekcie Ustawy domniemanie winy sprawcy naruszenia, 
domniemanie przerzucenia nadmiernych obciążeń, domniemanie wyrządzenia szkody wskutek 
naruszenia prawa konkurencji, ułatwienia zmierzające do jej ustalenia, w tym możliwość jej osza-
cowania, moc prawomocnych decyzji organów ochrony konkurencji, zasady wyjawiania środków 
dowodowych oraz niektóre ułatwienia w zakresie wnoszenia powództw i rozpoznawania spraw 
z obszaru objętego Projektem Ustawy. 

1 Dokumenty w wersji z 10.11.2016 r. Numer z wykazu prac legislacyjnych UC 78, dokumenty dotyczące procesu legislacyjnego dostępne są na stronie 
Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292051/katalog/12389785#12389785 (02.03.2017).
2 Projekt założeń do Projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, dostępny pod adresem 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283303/katalog/12341828#12341828 (02.03.2017). 
3 Dz. Urz. UE L 349 z 5.12.2014 r., s. 1. Termin transpozycji Dyrektywy upłynął 27.12.2016 r., stąd należy spodziewać się co najmniej kilkumiesięcz-
nego opóźnienia w przypadku Polski. 
4 Zob. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-roszczeniach-o-naprawienie-szkody-wyrzadzonej-przez.html (02.03.2017).
5 Najnowsza publicznie dostępna wersja Projektu Ustawy oraz Uzasadnienia dostępna na dzień złożenia do publikacji tego artykułu (02.03.2017) 
stanowi załącznik do pisma Ministerstwa Sprawiedliwości z 8.02.2017 r., kierującego je do Rady Ministrów i jest dostępna pod adresem http://legislacja.
rcl.gov.pl/docs//2/12292051/12389818/12389819/dokument273620.pdf (Projekt Ustawy) i http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292051/12389818/12389
819/dokument273621.pdf (Uzasadnienie). 
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II.	Domniemanie	winy	sprawcy	naruszenia
Zgodnie z art. 3 Projektu Ustawy sprawca naruszenia obowiązany jest do naprawienia szko-

dy wyrządzonej komukolwiek przez naruszenie prawa konkurencji, chyba że nie ponosi winy. 
Ostatecznie projektodawcy zdecydowali się zatem na oparcie reżimu odpowiedzialności deliktowej 
za szkody wywołane naruszeniem prawa konkurencji na zasadzie winy, jednakże wprowadzając 
jej domniemanie. W myśl zasady wyrażonej w art. 234 k.p.c. domniemanie to jest wzruszalne. 

Wprowadzenie domniemania winy sprawcy jest rozwiązaniem racjonalnym i zgodnym z za-
sadą skuteczności. Rozwiązanie to odpowiada przy tym stanowisku zajmowanym przez Komisję 
Europejskiej (dalej: KE) w przedmiocie dopuszczalnej zasady odpowiedzialności. To bowiem przede 
wszystkim sprawca naruszenia posiada ewentualne informacje o charakterze egzoneracyjnym, 
na które może powołać się w celu obalenia domniemania winy. Rozwiązanie to umożliwia przy 
tym sprawcom – jak słusznie podkreślają projektodawcy – uwolnienie się od odpowiedzialności 
w sytuacjach, w których „mimo dołożenia odpowiedniej staranności nie byli w stanie przewidzieć 
i uniknąć naruszenia prawa konkurencji”6.

Istotną niewiadomą pozostaje jednak zakres okoliczności, które będą stanowiły podstawę 
skutecznego wyłączenia winy. Uzasadnienie milczy na ten temat7, a należy tu odnotować restryk-
cyjne stanowisko KE. W praktyce KE w podejmowanych na przestrzeni lat 2005–2008 pracach 
nad zagadnieniem dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wywołanych naruszeniem prawa 
konkurencji8 opowiadała się za wąsko zakreśloną możliwością wyłączenia winy, sprowadzającą 
się do nowych i jednocześnie bardzo skomplikowanych zagadnień9. Zgodnie z koncepcją KE, 
winę wyłączałby jedynie rzeczywiście usprawiedliwiony błąd (genuinely excusable error). Chodzi 
o sytuację, w której osoba działająca racjonalnie i z zachowaniem wysokiego standardu odpo-
wiedzialności nie mogła być świadoma, że dane postępowanie ograniczało konkurencję. Błędu 
takiego, zgodnie ze stanowiskiem KE, nie stanowiłoby działanie w zaufaniu do błędnych porad 
profesjonalnego doradcy, czy brak świadomości bezprawności. Natomiast błędne stanowisko 
właściwych organów, jak organ konkurencji lub sąd, jedynie wyjątkowo mogłoby wyłączyć winę10. 
W opinii KE ograniczenie konkurencji zakazane ze względu na cel, co do zasady nie powinno 
zaliczać się do kategorii podlegających usprawiedliwieniu, a im bardziej oczywiste naruszenie, 
tym trudniejsze byłoby jego usprawiedliwienie.

Organicznie usprawiedliwionego błędu wyłącznie do sytuacji nowych zagadnień nie wyda-
je się właściwe. Sprzeczność określonego zachowania przedsiębiorcy z prawem konkurencji 

 6 Uzasadnienie, s. 9. Zasada odpowiedzialności nie była przesądzona w Projekcie Założeń i budziła wiele kontrowersji. Z jednej strony wynikało to 
z oparcia w polskim prawie cywilnym odpowiedzialności co do zasady na winie. Z drugiej strony KE wyrażała preferencje wobec oparcia odpowiedzial-
ności na obiektywnej przesłance bezprawności. 
 7 W Projekcie Założeń wskazywano na konieczność rozważenia okoliczności wyłączających odpowiedzialność w przypadku działania podjętego 
w wykonaniu obowiązku prawnego albo w wykonaniu szczególnego uprawnienia ustawowego (Projekt Założeń, s. 5). Propozycję przedstawienia kata-
logu okoliczności wyłączających winę w Uzasadnieniu lub bezpośrednio w przepisach dokonujących transpozycji Dyrektywy, odrzucono na konferencji 
uzgodnieniowej dotyczącej Projektu Ustawy, która odbyła się 6.12.2016 r. i 9.12.2016 r. („Konferencja Uzgodnieniowa”). Stanowisko uzasadniono ogól-
nym ryzykiem, jakie wiąże się z kazuistycznym sposobem regulacji.
 8 Zwięźle historię działań legislacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie prywatnoprawnej ścieżki egzekwowania unijnych reguł konkurencji opi-
suje A. Jurkowska-Gomułka (zob. Jurkowska-Gomułka, 2016, s. 28 i n.). Dokumentami o przełomowym znaczeniu były Zielona Księga z 19.12.2005 r. 
Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej, KOM(2005) 672 wersja ostatecz-
na, {KES(2005) 1732} oraz Biała Księga z 2.04.2008 r. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia unijnego prawa ochrony konkurencji 
(COM(2008) 165 wersja ostateczna, {SEC(2008) 404 SEC (2008) 405 SEC (2008) 406}).
 9 Zob. przykładowo Commission Staff working paper accompanying the White Paper on Damages action for breach of the EC antirust rules (COM 
(2008) 165), s. 52. 
10 Przedsiębiorca mógłby oprzeć się na błędnym stanowisku organu lub sądu, tylko jeżeli przy dołożeniu należytej staranności nie był w stanie prze-
widzieć naruszenia (ibidem, pkt 179).
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niejednokrotnie zależy bowiem od wystąpienia szeregu okoliczności faktycznych, których naru-
szający może nie być świadomy mimo wykazania najwyższej staranności. Przykładem są prak-
tyki, których bezprawność zależy od skali wywoływanych skutków11 albo od przyjętej definicji 
rynku właściwego12. Przyszła praktyka orzecznicza zadecyduje zatem o ostatecznym kształcie 
pojęcia winy. 

III.	Domniemanie	przerzucania	nadmiernych	obciążeń
Dyrektywa dopuszcza możliwość powoływania się na zjawisko przerzucania nadmiernych 

obciążeń13. Chodzi o sytuację, w której nadmierne obciążenie wywołane naruszeniem prawa 
konkurencji jest przenoszone na dalszy poziom w łańcuchu dostaw14. Możliwość powołania się 
na zjawisko przerzucania nadmiernych obciążeń to ukłon przede wszystkim w stronę nabywców 
(i dostawców) pośrednich. Chodzi o uczestników rynku, którzy odczuwali skutki naruszenia jako 
dalsi nabywcy dóbr (produktów lub usług) objętych naruszeniem lub dóbr je inkorporujących. 
Rozpoznanie zjawiska przenoszenia nadmiernych obciążeń na kolejnych nabywców w łańcuchu 
dostaw pozwala dalszym nabywcom na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na takich 
zasadach, jak nabywcy bezpośredni15.

Jednakże Dyrektywa wprowadza w tym zakresie istotną modyfikację. Nabywcy pośredni ko-
rzystają bowiem z ułatwienia w postaci wzruszalnego domniemania przerzucenia na nich obciążeń. 
Zgodnie z Dyrektywą, powołanie się na domniemanie wymaga uprzedniego udowodnienia przez 
nich faktu naruszenia prawa konkurencji i związanego z nim skutku nadmiernego obciążenia oraz 
statusu nabywcy pośredniego dóbr objętych naruszeniem (lub pochodnych tych dóbr)16. 

W myśl przepisów Dyrektywy, pozwany (sprawca naruszenia) także może powołać się w spo-
rze z bezpośrednim nabywcą na zarzut przerzucenia przez niego nadmiernych obciążeń (i zwią-
zanego z tym zmniejszenia albo całkowitego wyeliminowania szkody). Jednak w takiej sytuacji 
procesowej to na pozwanym (sprawcy naruszenia) spoczywa ciężar udowodnienia przerzucenia17.

Dyrektywa przewiduje również, że stronie dowodzącej przerzucenia nadmiernych obciążeń 
przysługuje prawo żądania wyjawienia dowodów przez drugą stronę lub osobę trzecią. Z żąda-
niem tym może zatem wystąpić zarówno pozwany sprawca naruszenia (dowodzący, że powód 

11 Jak sytuacje związane z wystąpieniem zjawiska z ang. określanego jako cumulative effects albo ograniczenia stosowane w umowach dystrybucyj-
nych, których ocena zależy od pozycji rynkowej (udziałów rynkowych) każdej ze stron porozumienia. Por. warunki wyłączenia spod zakazu porozumień 
ograniczających konkurencję w rozporządzeniu KE (UE) nr 330/2010 z 20.04.2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz. Urz UE 2010 L 102, s. 1), art. 3 ust. 1 i 2 (oczywiście niespełnienie 
warunków przewidzianych w tym rozporządzeniu nie przesądza o nielegalności praktyki, warunki te wskazują jednak parametry istotne dla oceny praktyki). 
12 Np. sposób zdefiniowania rynku właściwego bywa kluczowy do uznania, czy w danej sprawie doszło do nadużycia pozycji dominującej, bo często 
przesądza o spełnieniu wstępnej przesłanki tej praktyki (pozycji dominującej). W sytuacji, w której brak jest jednoznacznej linii orzeczniczej dotyczącej 
definicji rynku właściwego danego przedsiębiorcy (lub innych wskazówek), wyłącznie na przedsiębiorcy spoczywa ryzyko błędnej (z perspektywy organu 
ochrony konkurencji) definicji rynku właściwego.
13 W odróżnieniu od prawa federalnego USA, odrzucającego możliwość powołania się na zjawisko przerzucania nadmiernych obciążeń i roszczeń 
z nim związanych z uwagi na trudności w ustalaniu i określeniu wysokości szkody ponoszonej na kolejnych szczeblach łańcucha dystrybucji. Możliwość 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez nabywców pośrednich przewidują jednak niektóre prawa stanowe (por. Study on the Passing-on of 
Overcharges z 26.10.2010 r., s. 18. Pobrano z: http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/KD0216916ENN.pdf, 02.03.2017).
14 Np. dominant albo uczestnik kartelu narzuca na swoich odbiorców (nabywców bezpośrednich) zawyżoną cenę dostarczanego surowca. Nabywcy 
bezpośredni naruszyciela, sprzedając produkty wyprodukowane z wykorzystaniem tego surowca, podnoszą cenę produktu pochodnego, aby odpo-
wiednio zrekompensować zawyżone koszty zakupu surowca. Zasada ta ma odpowiednie zastosowanie również w odniesieniu do dostawców sprawcy 
naruszenia, tj. gdy naruszenie dotyczy warunków handlowych stosowanych wobec podmiotów znajdujących się na wyższym poziomie łańcucha dostaw 
niż sprawca naruszenia. Zob. art. 12 ust. 4 Dyrektywy.
15 Jednocześnie zasada ta zapobiega przyznawaniu nabywcom bezpośrednim odszkodowań przewyższających szkodę (tj. w sytuacji dochodzenia przez 
nich odszkodowania uwzględniającego całość nadmiernego obciążenia, mimo że zostało ono w całości albo w części przerzucone na dalszych nabywców). 
16 Pozwany naruszyciel może to domniemanie obalić wykazując, że do przerzucenia nadmiernego obciążania nie doszło albo że nastąpiło ono w mniej-
szym stopniu (zob. art. 14 ust. 1 i 2 Dyrektywy).
17 Art. 13 Dyrektywy. 
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przerzucił nadmierne obciążenia), jak i powód będący pośrednim nabywcą, w celu wskazania, że 
to na niego przerzucono obciążenia wynikające z naruszenia prawa konkurencji18.

W celu implementacji tych zasad w Projekcie Ustawy w art. 4 ustanowiono domniemanie 
przerzucenia nadmiernych obciążeń. Zgodnie z projektowanym przepisem, jeżeli naruszenie pra-
wa konkurencji skutkowało nadmiernym obciążeniem dla nabywcy bezpośredniego, a nabywca 
pośredni nabył produkty lub usługi, których dotyczy naruszenie lub wytworzone z ich wykorzysta-
niem19, domniemywa się, że nadmierne obciążenie zostało przerzucone na nabywcę pośrednie-
go. Jednocześnie, możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez osoby niebędące 
bezpośrednim poszkodowanym (nabywców pośrednich) zagwarantowano poprzez zastrzeżenie 
w art. 3 ust. 1 Projektu Ustawy, że sprawca naruszenia prawa konkurencji zobowiązany jest do 
naprawienia szkody nim wyrządzonej „komukolwiek”20.

Ponadto, do art. 4 Projektu Ustawy w brzmieniu nadanym mu po konsultacjach publicznych 
i uzgodnieniach Projektu Ustawy dodano wyraźne zastrzeżenie, zgodnie z którym na domniemanie 
przerzucenia nadmiernych obciążeń może powołać się jedynie nabywca pośredni dochodzący od 
sprawcy naruszenia odszkodowania z tytułu przerzucenia na niego nadmiernego obciążenia21. 
Pierwotne brzmienie art. 4 Projektu Ustawy mogło bowiem sugerować możliwość wykorzystania 
tego domniemania także przez sprawcę naruszenia podnoszącego zarzut przeniesienia obciążeń 
w sporze z nabywcą bezpośrednim (podstaw do podniesienia takiego zarzutu dostarcza art. 217 
k.p.c. i 6 k.c.). Rozwiązanie takie nie odpowiadałoby przepisom Dyrektywy. 

Zgodnie z art. 234 k.p.c. przewidziane w Projekcie Ustawy domniemanie przerzucenia nad-
miernych obciążeń może być wzruszone przez sprawcę, w szczególności przez dowód braku 
przerzucenia albo przerzucenia w mniejszym stopniu. 

IV.	Ułatwienia	dotyczące	wykazania	szkody
Dyrektywa przewiduje kilka niezwykle istotnych ułatwień zmierzających do wykazania szko-

dy oraz określenia jej wysokości. Po pierwsze, Dyrektywa wprowadza wzruszalne domniemanie 
wyrządzenia szkody przez kartel22. Po drugie, zgodnie z Dyrektywą, sądy powinny mieć możli-
wość oszacowania szkody, jeżeli jej wysokość nie może być precyzyjnie ustalona23. Podobnie 
jak szkodę, sądy mogą oszacować zakres przerzucenia nadmiernych obciążeń24. Po trzecie, 
wykazanie naruszenia prawa jest ułatwione przez moc dowodową prawomocnych decyzji orga-
nów ochrony konkurencji. 

W Projekcie Ustawy domniemanie wyrządzenia szkody, poprzez art. 7, zostało rozszerzone 
na wszystkie naruszenia prawa konkurencji (w formie kartelu i innej). Ponadto, z uwagi na zakres 
regulacji przyjęty w Projekcie Ustawy, rozszerzenie to dotyczy nie tylko naruszeń prawa konkurencji 

18 Art. 13 in fine oraz art. 14 ust. 1 Dyrektywy. Osobą trzecią w przypadku powództwa nabywcy pośredniego będzie np. nabywca bezpośredni (w celu 
pozyskania dowodu powstania i przeniesienia nadmiernych obciążeń). W przypadku powództwa nabywcy bezpośredniego, pozwany sprawca naruszenia 
może żądać wyjawienia dowodów przez dalszych nabywców. 
19 Tj. produkty lub usługi będące pochodnymi lub zawierające produkty lub usługi, których dotyczyło naruszenie.
20 Jak podkreślili projektodawcy, na tle ogólnych przepisów k.c. o odpowiedzialności deliktowej dominuje pogląd, że uprawniona do odszkodowania 
jest tylko osoba bezpośrednio dotknięta skutkami zdarzenia wywołującego szkodę (Uzasadnienie, s. 8). 
21 Odpowiednie doprecyzowanie dodano również w Uzasadnieniu, s. 4.
22 Art. 17 ust. 2 Dyrektywy.
23 Art. 17 ust. 1 Dyrektywy. 
24 Art. 12 ust. 5 Dyrektywy.
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z pierwiastkiem unijnym, lecz także deliktów o wyłącznie krajowym zasięgu25. Zdaniem projekto-
dawców za rozszerzeniem domniemania także na inne niż kartel naruszenia przemawiała potrzeba 
stworzenia wszystkim poszkodowanym analogicznych ułatwień dowodowych26. Zmiana ta budzi 
pewne zastrzeżenia. W przypadku karteli wprowadzenie wzruszalnego domniemania uzasadnio-
ne jest tajnym charakterem porozumienia i trudnościami powodów w dostępie do informacji na 
jego temat. Jednocześnie, Dyrektywa równoważy ryzyko związane z tymże domniemaniem za 
pomocą zachęt wobec stron kartelu do podjęcia współpracy z organami ochrony konkurencji (pod 
postacią wyłączenia oświadczeń leniency z obowiązku wyjawienia dowodów oraz ograniczenia 
odpowiedzialności solidarnej uczestnika kartelu, który w zamian za ujawnienie kartelu i współpracę 
uzyskał zwolnienie z kary). Argumenty te tracą na znaczeniu w przypadku innych naruszeń, np. 
stosowania niedozwolonych ograniczeń w porozumieniach wertykalnych czy nadużycia pozycji 
dominującej. Dodatkowo, o ile sprzeczność karteli z prawem jest dość oczywista, o tyle już po-
zostałe praktyki takie nie są. Należy bowiem uwzględnić tu możliwość skorzystania z wyłączeń 
spod zakazów porozumień ograniczających konkurencję czy ogólnie uzależnienie oceny praktyki 
od wystąpienia szkodliwych dla konkurencji skutków albo możliwość powołania się na obiektywne 
uzasadnienie w przypadku zarzutów nadużycia pozycji dominującej27.

W przedmiocie kompetencji do oszacowania szkody i zakresu przerzucenia nadmiernych 
obciążeń, projektodawcy podkreślili, że wystarczającą podstawę do tego stanowią już obecnie 
obowiązujące przepisy k.p.c., tj. art. 233 (swoboda oceny materiału dowodowego) i art. 322 § 1. 
Sąd w sprawach o naprawienie szkody (jak i zwrot bezpodstawnego wzbogacenia) dysponuje 
bowiem kompetencją do oszacowania szkody (zasądzenia odpowiedniej sumy) w sytuacjach, 
gdy jej precyzyjne określenie nie jest możliwe albo wiąże się z nadmiernymi trudnościami. Z tego 
względu w Projekcie Ustawy nie przewidziano dodatkowych przepisów w celu transpozycji po-
stanowień Dyrektywy, z wyjątkiem art. 30 Projektu Ustawy. 

Art. 30 Projektu Ustawy wskazuje, że przy ustalaniu wysokości szkody sąd może posiłko-
wać się wytycznymi zawartymi w Komunikacie KE 2013/C167/07 w sprawie ustalania wysokości 
szkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia art. 101 lub 102 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii oraz w wytycznych KE dla sądów krajowych dotyczących ustalania stopnia 
przerzucenia nadmiernych obciążeń na nabywców pośrednich28. Ponadto przepis ten przyznaje 
sądom kompetencję do zwrócenia się do krajowych organów ochrony konkurencji z niewiążącym 
wnioskiem o udzielenie pomocy przy ustalaniu wysokości szkody, jeżeli pozwala na to zebrany 
przez organ materiał dowodowy i posiadane informacje (co będzie oceniał dany organ). Należy 

25 Naruszenia krajowych przepisów ochrony konkurencji, które nie rodzą co najmniej ryzyka wpływania na handel między państwami członkowskimi 
znajdują się poza zakresem Dyrektywy (zob. art. 1 ust. 1 i motyw 10 Dyrektywy oraz art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie 
implementacji zasad prawa konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. WE 2003 L 1, s. 1)). Projektodawcy zdecydowali się jednak na 
rozciągnięcie przewidzianych w Projekcie Ustawy zasad dochodzenia roszczeń także na szkody wyrządzone naruszeniem prawa konkurencji o czysto 
krajowym zasięgu (przesądza o tym sposób zdefiniowania naruszenia prawa konkurencji w art. 2 pkt 1 Projektu Ustawy).
26 Uzasadnienie, s. 11.
27 Por. liczne zastrzeżenia zgłoszone do Projektu Ustawy w ramach konsultacji publicznych, w szczególności stanowisko Stowarzyszenia Prawa 
Konkurencji z 29.11.2016 r. („Uwagi SPK do Projektu Ustawy”), s. 6. Pobrano z: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292051/12389791/12389794/do-
kument261261.pdf (02.03.2017).
28 KE ma wydać te wytyczne zgodnie z art. 16 dyrektywy. KE na razie opublikowała Study on the Passing-on of Overcharges z 26.10.2010 r. (Pobrano 
02.03.2017 z: http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/KD0216916ENN.pdf). Dokument ten ma dostarczać sądom oraz praktykom wskazó-
wek w przedmiocie pozyskiwania dowodów w postaci danych ekonomicznych dotyczących zjawiska przenoszenia nadmiernych obciążeń. Jego celem 
jest przybliżenie zagadnień związanych z oceną zasadności roszczeń, określaniem stopnia przeniesienia nadmiernych obciążeń oraz szacowania 
wywołanej tym zjawiskiem szkody. W odniesieniu do samych wytycznych, należy zaznaczyć, że nie mogą one być dla sądu wiążące ponieważ nie są 
prawem stanowionym, por. Wolski, 2016, s. 60.
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przyjąć, że pomoc taka będzie miała charakter zbliżony do opinii biegłego (art. 278 k.p.c.), choć 
nie powinna być traktowana na równi z nią, a organ nie będzie zobowiązany do jej udzielenia29.

Domniemanie wyrządzenia szkody jest istotnie wzmocnione przez możliwość powołania się 
na orzeczenia i decyzje organów ochrony konkurencji stwierdzających naruszenie prawa konku-
rencji. Zgodnie z art. 29 Projektu Ustawy, ustalenia prawomocnych decyzji Prezesa UOKiK oraz 
prawomocnych wyroków sądowych (wydanych w wyniku odwołań od decyzji Prezesa UOKiK) 
wiążą sąd w postępowaniu odszkodowawczym co do stwierdzenia naruszenia prawa konkuren-
cji30. Ustaleń tych nie można w związku z tym podważać w postępowaniu dowodowym31. Przepis 
transponuje art. 9 ust. 1 Dyrektywy, przy czym nie wyjaśnia zakresu związania (domniemania)32. 
Przepis będzie wspomagał powodów w dowodzeniu roszczeń i jednocześnie stanowił zabez-
pieczenie spójności stosowania unijnego prawa konkurencji33. W literaturze i Projekcie Założeń 
podkreślano, że choć prejudycjalny charakter decyzji Prezesa został już przesądzony w orzecz-
nictwie34, to pożądane było wyrażenie tej zasady wprost w przyszłej regulacji (zob. Wolski, 2015; 
Piszcz, 2015a, s. 83 i n.). 

W Projekcie Ustawy brak natomiast przepisów implementujących art. 9 ust. 2 Dyrektywy, 
przewidującego możliwość powołania się na prawomocne decyzje i orzeczenia sądów oraz or-
ganów ochrony konkurencji innych państw członkowskich. W ocenie projektodawców, przepis 
ten nie wymagał transpozycji, ponieważ na rozstrzygnięcia takie można powołać się już teraz 
w oparciu o dotychczasowe przepisy k.p.c.35. Słuszność tego rozwiązania poddała w wątpliwość 
A. Piszcz, wskazując na potrzebę ustanowienia w tym zakresie wzruszalnego domniemania praw-
nego z art. 234 k.p.c. jako instytucji bliższej dowodowi prima facie stosowanemu w systemach 
anglosaskich (Piszcz, 2016, s. 111).

V.	Obowiązek	wyjawienia	środków	dowodowych	
1.	Uwagi	wprowadzające

Projekt Ustawy w rozdziale 3, począwszy od art. 16, wprowadza szeroko zakrojony obo-
wiązek wyjawienia środków dowodowych. Celem tych przepisów jest implementacja rozwiązań 
przewidzianych w rozdziale II Dyrektywy. Ich zasadniczym zadaniem jest złagodzenie asymetrii 
w dostępie do informacji pomiędzy podmiotem dopuszczającym się naruszenia prawa konkuren-
cji a podmiotem poszkodowanym takim naruszeniem i przez to ułatwienie dochodzenia napra-
wienia wynikającej z naruszenia szkody. Przepisy te jednocześnie zmierzają do zabezpieczenia  
 

29 Odmiennie niż ma to miejsce w przypadku opinii biegłego, zob. art. 280 i 287 k.p.c.
30 Skutku takiego nie będzie można przypisywać decyzjom zobowiązującym (ponieważ nie stwierdzają a jedynie uprawdopodabniają naruszenie), ani 
rozstrzygnięciom sądów polubownych (ponieważ nie są sądem w rozumieniu art. 267 TFUE). Tak Piszcz, 2016, s. 106 i 107.
31 Por. art. 11 k.p.c. odnośnie do mocy wiążącej ustalenia wyroków wydanych w postępowaniu karnym co do popełnienia przestępstwa. A. Piszcz 
wyraziła zapatrywanie, że z uwagi na położenie w ostatecznej wersji art. 9 ust. 1 Dyrektywy nacisku na skutek dowodowy rozstrzygnięcia, nie zaś 
skutek związania takim rozstrzygnięciem, transpozycja tego przepisu powinna opierać się na ustanowieniu niewzruszalnego domniemania prawnego 
(zob. Piszcz, 2016, s. 110).
32 Zgodnie z motywem 34 Dyrektywy obejmuje on stwierdzenie co do charakteru naruszenia i jego zakresu (przedmiotowego, osobowego, czasowe-
go i terytorialnego). Związanie nie dotyczy innych niż stwierdzenie naruszenia kwestii, jak szkoda czy związek przyczynowy, które mogą pojawić się 
w uzasadnieniu decyzji (zob. Piszcz, 2016, s. 110). Uwagi odnośnie do zakresu domniemania związanego z rozstrzygnięciem innego niż polski organu 
lub sądu, zob. Piszcz, 2016, s. 112.
33 Zob. uwagi w motywie 34 Dyrektywy. 
34 Zob. np. uchwała SN z 9.10.2007 r., III CZP 46/07 oraz co do skutku wiążącego prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK uchwała SN z 23.07.2008 r., 
III CZP 52/08.
35 Tj. art. 231 (domniemanie faktyczne) i 1138 (moc dokumentu urzędowego zagranicznych dokumentów urzędowych) k.p.c.
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skuteczności publicznoprawnej ścieżki egzekwowania prawa konkurencji przez ochronę materia-
łów znajdujących się w aktach organów ochrony konkurencji, przede wszystkim zaś materiałów 
 leniency i propozycji ugodowych. 

2.	Wniosek	o	wyjawienie	i	gradacja	obowiązku	wyjawienia

Art. 16 Projektu Ustawy ustanawia zasadę, zgodnie z którą każda strona postępowania 
o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji może zwrócić się do sądu 
o nakazanie wyjawienia drugiej stronie albo osobie trzeciej (w tym organowi ochrony konkurencji) 
znajdujących się w ich posiadaniu36 środków dowodowych służących stwierdzeniu faktu istotne-
go dla rozstrzygnięcia tej sprawy37. Pod rygorem oddalenia, wniosek wymaga zobowiązania się 
wnioskującego do wykorzystania tak uzyskanego dowodu jedynie na potrzeby toczącego się po-
stępowania o naprawienie szkody wyrządzonej deliktem prawa konkurencji38. Powód może zgłosić 
taki wniosek wraz z pozwem albo w toku postępowania, o ile uprawdopodobni swoje roszczenia 
(art. 20 ust. 1 pkt 1 Projektu Ustawy)39. Wnioski nie mogą naruszać zasad koncentracji materiału 
procesowego (art. 217 i 207 § 6 k.p.c.).

Prawomocne postanowienie nakazujące wyjawienie środka dowodowego będzie stanowić 
tytuł egzekucyjny przeciwko osobie obowiązanej do jego wyjawienia40. Z tego względu po na-
daniu klauzuli wykonalności, postanowienie takie będzie podlegało wykonaniu według zasad 
przewidzianych dla egzekucji czynności niezastępowanych z możliwością wymierzenia grzywny 
do 10 tys. zł (przy czym ogólna suma grzywien nie powinna przekroczyć 1 mln zł)41. Sąd, na 
wniosek uprawnionego, będzie również mógł nałożyć na podmiot uchylający się od wyjawie-
nia obowiązek zapłaty (zamiast grzywny) określonej sumy pieniężnej za każdy dzień zwłoki. 
Wysokość tej kwoty sąd określa z uwzględnieniem interesów obu stron tak, aby zapewnić wy-
konanie obowiązku i jednocześnie nie obciążyć ponad potrzebę zobowiązanego do wykonania 
czynności. Poddanie postanowienia rygorom egzekucji należy ocenić pozytywnie, choć nie daje 
ono gwarancji skutecznego i szybkiego przymuszenia zobowiązanego do wyjawienia żądanych  
środków dowodowych.

36 Dyrektywa odwołuje się w tym kontekście do sytuacji dysponowania (kontrolowania) środkiem dowodowym przez osobę, od której żąda się 
wyjawienia (art. 5 ust. 1 Dyrektywy). Może to dotyczyć zatem sytuacji kontrolowania odpowiednich zabezpieczeń pozwalających na dostęp do 
dokumentów elektronicznych, których dany podmiot fizycznie nie posiada, w tym przechowuje na zewnętrznym serwerze. Zgodnie ze stano-
wiskiem projektodawców przedstawionym na Konferencji Uzgodnieniowej, art. 16 Projektu Założeń będzie miał zastosowanie również do tego  
rodzaju sytuacji. 
37 Jest to instytucja nowa i odmienna od obowiązku przedstawienia na zarządzenie sądu posiadanego dokumentu, stanowiącego dowód faktu istot-
nego dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 248 k.p.c.), czy zażądania od organu odpisu lub wyciągu, którego strona sama nie może uzyskać (zob. art. 250 
i art. 208 § 1 pkt 2 k.p.c.). Zbliżone rozwiązania stanowią roszczenia informacyjne z art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (dalej: prawo autorskie”) oraz art. 2861 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 30.06.1994 r. prawo własności przemysłowej (dalej: pwp),  
por. Gac, 2016, s. 77.
38 Wymóg ten powinien raczej być sformułowany negatywnie – pod warunkiem zobowiązania stron do niewykorzystywania środka w celach innych 
niż na potrzeby toczącego się postępowania. 
39 Przy czym uprawdopodobnienie podlega lżejszym rygorom niż dowód, zob. art. 243 i 7301 § 1 k.p.c. W Projekcie Ustawy zrezygnowano z moż-
liwości zażądania wyjawienia środków dowodowych przed złożeniem powództwa (co jest możliwe w przypadku wspomnianych wyżej roszczeń in-
formacyjnych, zob. 2861 ust. 1 pwp i art. 80 ust. 1 prawa autorskiego). Przyczyną podjęcia takiej decyzji były obawy przed naużywaniem instytucji 
wyjawienia w celu pozyskania cennych informacji o konkurencie (Uzasadnienie, s. 17). Argumentacja ta jest o tyle wątpliwa, że zdeterminowany 
przedsiębiorca może złożyć powództwo dotyczące niewielkiej wartości przedmiotu sporu wraz z wnioskiem o wyjawienie i następnie sprawę for-
malnie lub faktycznie zakończyć. Za potrzebą umożliwienia złożenia wniosku o wyjawienie dowodów przed złożeniem powództwa opowiedział się:  
Gac, 2016, s. 83.
40 Zob. art. 25 Projektu Ustawy.
41 Zob. art. 1052 k.p.c. Grzywna może być zamieniona na areszt (maksymalnie 6 miesięcy) w razie jej nieuiszczenia (w przypadku osób prawnych 
wykonywany wobec osoby odpowiedzialnej za niezastosowanie się do wezwania sądu, a w braku możliwości ustalenia takiej osoby, wobec osoby 
uprawnionej do reprezentacji podmiotu obowiązanego), zob. art. 1053 k.p.c.
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Przewidziany w Projekcie Ustawy obowiązek wyjawienia środka dowodowego podlega istotnym 
ograniczeniom, a wniosek nieuwzględniający tych ograniczeń obligatoryjnie podlega oddaleniu42. 
W zasadniczej części ograniczenia te zmierzają do ochrony materiału zgromadzonego w aktach 
organów ochrony konkurencji.

Po pierwsze, każdy wniosek musi być proporcjonalny (art. 20 ust 1 pkt 3 oraz art. 20 ust 2 
i 4 Projektu Ustawy).

Po drugie, sąd może nakazać wyjawienie środka dowodowego znajdujące się w aktach or-
ganów ochrony konkurencji jedynie wówczas, gdy jego uzyskanie od strony przeciwnej lub osoby 
trzeciej jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione (art. 16 ust. 2 Projektu Ustawy).

Po trzecie, określone środki dowodowe związane z prowadzeniem postępowania przez 
organy ochrony konkurencji (niezależnie od tego czy znajdują się w aktach organu, czy są 
w dyspozycji innych podmiotów43) nigdy nie podlegają wyjawieniu, inne zaś mogą być wyja-
wione dopiero po zakończeniu postępowania44. Środkami podlegającymi tzw. bezwzględnej 
ochronie są oświadczenia w ramach programu łagodzenia kar i propozycje ugodowe. Natomiast 
środkami podlegającymi względnej (czasowej) ochronie są informacje sporządzone przez 
inne osoby specjalnie na potrzeby postępowania prowadzonego przez organ ochrony kon-
kurencji albo sporządzone przez ten organ i przekazane stronom tego postępowania w jego 
toku oraz wycofane propozycje ugodowe. Środki podlegające czasowej ochronie podlegają 
wyjawieniu po jej ustaniu (po zakończeniu postępowania), ale pod warunkiem, że spełnione 
zostaną wskazane wyżej dwa pierwsze warunki (proporcjonalności i braku innej możliwości  
uzyskania dowodu).

Wniosek o wyjawienie środka dowodowego powinien spełniać wymagania przewidziane 
dla pisma procesowego (art. 126 k.p.c.). Pod rygorem oddalenia, wniosek powinien ponadto 
być konkretny, tj. wskazywać fakt podlegający stwierdzeniu i precyzyjnie opisywać środek do-
wodowy45. W szczególności, wniosek obejmujący kilka środków dowodowych jednego rodzaju 
powinien wskazywać ich rodzaj, przedmiot, czas i miejsce powstania i inne cechy umożliwiające 
identyfikację środka46.

Sąd może rozpoznać wniosek na posiedzeniu jawnym (art. 148 § 2 k.p.c.) lub niejawnym, 
musi jednak umożliwić adresatowi żądania (podmiotowi posiadającemu środek, w tym organowi 
ochrony konkurencji) zajęcie stanowiska.

W Projekcie Ustawy nie wprowadzono przepisów określających terminy rozpoznawania 
wniosków, jak ma to miejsce w przypadku roszczeń informacyjnych z art. 2861 ust. 1 pwp i 80 
ust. 1 prawa autorskiego. Rozwiązanie takie przyczyniłoby się do szybkiego procedowania spraw. 
Mając jednak na względzie potencjalnie szeroki zakres wniosków oraz potrzebę rozważenia przy 
ich rozpoznawaniu wielu przesłanek (zob. uwagi niżej) wprowadzenie bardzo krótkich terminów 
nie byłoby realne.

42 Zob. art. 20 ust. 1 Projektu Ustawy. 
43 Zob. art. 21 Projektu Ustawy. 
44 Zob. art. 17 Projektu Ustawy.
45 Por. art. 236 i 258 k.p.c. w przedmiocie treści postanowienia dowodowego oraz wniosku o przeprowadzenie dowodu ze świadków.
46 W zależności od sytuacji procesowej (zob. art. 207 i 217 k.p.c.) nie jest wykluczone ponowne złożenie wniosku po usunięciu tych braków, np. dotyczy 
to braku w zakresie uprawdopodobnienia powództwa. 
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3.		Wyjawienie	środków	dowodowych	innych	niż	znajdujące	się	w	aktach	organu	ochrony	
konkurencji	i	wyłączonych	(bezwzględnie	lub	czasowo)	z	obowiązku	wyjawienia

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Projektu Ustawy, sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku 
po uprzednim wysłuchaniu osoby, która ma środek wyjawić (alternatywnie po zażądaniu od niej 
oświadczenia na piśmie47). Wysłuchanie to powinno zasadniczo umożliwić takiemu podmiotowi 
zajęcie stanowiska co do proporcjonalności wniosku.

Sąd może nakazać wyjawienie tylko jeśli wniosek jest proporcjonalny48. Przy ocenie, czy 
wyjawienie środka dowodowego byłoby nieproporcjonalne, sąd uwzględnia słuszne interesy stron 
oraz osoby trzeciej, od której żąda się wyjawienia. Interesu takiego nie stanowi potrzeba ochrony 
przed ryzykiem poniesienia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną deliktem prawa konku-
rencji. Sąd bierze natomiast pod uwagę w szczególności zakres, w jakim wniosek o wyjawienie 
uzasadniają już stwierdzone fakty i dostępne dowody49 oraz czy jest on raczej sposobem na 
nieskonkretyzowane (ogólne) poszukiwanie informacji, co do których jest mało prawdopodobne, 
że będą miały znaczenie dla postępowania50. Ponadto sąd uwzględni potencjalny zakres i koszt 
wyjawienia środka dowodowego, w szczególności dla osoby trzeciej.

Dla oceny proporcjonalności wniosku ma również znaczenie potrzeba ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub innej tajemnicy podlegającą ochronie prawnej. Sąd uwzględni bowiem przy 
ocenie wniosku zakres, w jakim wnioskowany środek dotyczy takiej tajemnicy i czy jest to tajem-
nica dotycząca osób trzecich oraz dostępne środki jej ochrony. Okoliczność, że środek zawiera 
chronioną tajemnicę, nie wyklucza jego wyjawienia. W tej sytuacji sąd z urzędu albo na wniosek 
strony albo podmiotu zobowiązanego do wyjawienia może zastosować środki niezbędne dla ochrony 
takiej tajemnicy (art. 22 Projektu Ustawy). W tym celu sąd może ograniczyć w niezbędnym zakre-
sie pozostałym stronom prawo wglądu do określonego dowodu lub określić szczegółowe zasady 
zapoznawania się i korzystania z tego dowodu. Przykładowo, sąd może ograniczyć lub wyłączyć 
jego kopiowanie lub inny sposób utrwalania jak fotografowanie. Katalog dostępnych sposobów 
ochrony tajemnicy pozostawia sądowi decyzję co do wyboru ostatecznego sposobu ograniczenia 
dostępu stron do środków zawierających tajemnicę. W zakresie możliwych środków, ze szkodą 
dla przyszłej praktyki, nie wspomniano jednak w Projekcie Ustawy ani Uzasadnieniu rozwiązań 
bardziej nowatorskich, jak np. sugerowanego w trakcie konsultacji społecznych udzielenia dostępu 
jedynie pełnomocnikom stron z obowiązkiem nieujawniania konkretnych danych mocodawcy lub 
udzielenia dostępu jedynie określonym podmiotom51. W tym kontekście, w Dyrektywie wskazano 
także na takie rozwiązania, jak prezentacja zagregowanych (lub przedstawionych w innej formie 
zapewniającej ochronę tajemnicy) informacji w streszczaniu przygotowanym przez biegłego52. 

47 Należy przyjąć, że tak jak w przypadku stanowiska organu, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Projektu Ustawy, sąd wyznaczy osobie, która środek 
posiada, termin do złożenia oświadczenia na piśmie. Projekt Ustawy w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości przedstawienia stanowiska na 
piśmie po wysłuchaniu osoby trzeciej, do której skierowano żądanie wyjawienia.
48 Ponadto spełnia pozostałe wspomniane w pkt V.1 powyżej wymogi ogólne, tj. strona zobowiązała się do wykorzystywania środka jedynie na potrzeby 
toczącego się postępowania o naprawienie szkody wyrządzonej deliktem prawa konkurencji, powód uprawdopodobnił roszczenie, środek dotyczy faktu 
istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy oraz wniosek jest konkretny, tj. spełnia wymogi art. 18 ust. 2 Projektu Ustawy. Zob. art. 20 ust. 1 pkt 1–3.
49 Sposób sformułowania tego warunku w Dyrektywie (art. 5 ust. 3 lit. a) sugeruje, że chodzi tu o zakres uprawdopodobnienia czy stopień wykazania 
dochodzonego roszczenia (albo zarzutów przeciwko niemu) i to na ile w tym świetle żądanie wyjawienia dalszych dowodów jest uzasadnione. 
50 Należy przyjąć, że chodzi tu o znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, por. art. 227 i 217 k.p.c. Czyli wniosków w istocie odnoszących się do okoliczności 
nieistotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.), a więc podlegających oddaleniu według zasad ogólnych, naruszających zasadę konkretności 
lub zakaz poszukiwania informacji w celu wykorzystania dla niezwiązanych z toczącym się postępowaniem.
51 Por. Uwagi SPK do Projektu Ustawy, s. 12.
52 Zob. motyw 18 Dyrektywy. 
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Zagadnienia związane z koniecznością prowadzenia postępowania dowodowego odnoszącego 
się do tajemnicy przedsiębiorstwa już stanowią istotne wyzwanie praktyczne dla sądów. Pożądane 
byłoby zatem większe wsparcie w tym zakresie, w szczególności w kontekście analizowanych tu 
postępowań odszkodowawczych.

Wniosku o zastosowanie wymienionych w Projekcie Ustawy środków ochrony tajemnicy nie 
może zgłosić osoba, której tajemnicę środek zawiera, jeżeli nie jest ona stroną lub podmiotem, 
do którego skierowano żądanie o wyjawienie. W takim wypadku sąd może działać z urzędu. Nie 
gwarantuje to jednak pełnej ochrony takiej tajemnicy, ponieważ sąd (bez odpowiednich wskazó-
wek ze strony podmiotu zainteresowanego) może nie mieć właściwego rozeznania co do zakresu 
tajemnicy i potrzeby jej ochrony. Postanowienia wydawane na podstawie art. 22 Projektu Ustawy 
nie podlegają zaskarżeniu, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku art. 47933 § 5 k.p.c.53 
Zaskarżeniu podlegają tylko postanowienia o wyjawieniu54.

Warto podkreślić, że zgodnie z art. 5 ust. 6 Dyrektywy, wyjawienie dowodów nie może wią-
zać się z naruszeniem poufności kontaktów z prawnikiem. Projektodawcy uznali, że przepis ten 
nie wymaga implementacji, a poufność w tym zakresie zapewniają obowiązujące już przepisy55. 
Szkoda, że w związku z implementacją Dyrektywy nie wykorzystano sposobności do komplek-
sowego uregulowania kwestii tajemnicy korespondencji z prawnikami w kontekście postępowań 
związanych z naruszeniem prawa konkurencji. Niemniej kwestia ta pozostawała poza wąskim 
zakresem Projektu Ustawy. 

4.		Wyjawienie	środków	dowodowych	znajdujących	się	w	aktach	organu	ochrony	 
konkurencji	i	niewyłączonych	lub	nieobjętych	już	ochroną	przed	wyjawieniem

Zgodnie z założeniami Dyrektywy i Projektem Ustawy, wnioski o wyjawienie środków dowodo-
wych znajdujących się w aktach organów ochrony konkurencji podlegają szczególnym zasadom. 
Jest to wyrazem ochrony skuteczności publicznoprawnej drogi egzekwowania prawa konkurencji 
i dotyczy akt (i dokumentów pochodzących z nich) nie tylko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK), ale i KE oraz organów ochrony konkurencji innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Przesądza o tym bowiem definicja organu ochrony konkurencji 
zawarta w art. 2 pkt 4 Projektu Ustawy.

Jak już wspomniano, sąd może nakazać wyjawienie środka dowodowego znajdującego się 
w aktach organów ochrony konkurencji, tylko gdy nie można uzyskać tego środka od strony prze-
ciwnej lub osoby trzeciej albo jest to nadmiernie utrudnione. Projekt Ustawy nie precyzuje przy tym, 
jakich starań zgłaszający wniosek powinien się podjąć w celu wykazania tych przesłanek, np. czy 
konieczne jest uprzednie (jednokrotne czy wielokrotne) bezowocne złożenie do sądu wniosku 
o wyjawienie, jaki okres nieaktywności adresata żądania należałoby uznać za wystarczający i jak 
oceniać przekazanie części dokumentów w odpowiedzi na nieproporcjonalne w ocenie adresata 
żądanie wyjawienia. Wskazówki takie byłyby przydatne, zwłaszcza że racjonalnie można przyjąć, 
że w wielu przypadkach sprostanie żądaniu wyjawienia będzie zadaniem trudnym, czasochłon-
nym i kontrowersyjnym.

53 Zob. Uzasadnienie, s. 21. 
54 Zob. pkt V.5 niżej.
55 Tj. art. 6 prawa o adwokaturze i art. 3 ustawy o radcach prawnych. Zob. Tabela Zbieżności do Projektu Ustawy, s. 21. Pobrano z: http://legislacja.
rcl.gov.pl/docs//2/12292051/12389785/12389786/dokument255470.pdf (02.03.2017).
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W przypadku środka dowodowego znajdującego się w aktach organu ochrony konkurencji, 
organowi takiemu (jak każdemu podmiotowi, w którego posiadaniu środek się znajduje) przysłu-
guje prawo przedstawienia stanowiska w przedmiocie proporcjonalności wniosku (art. 19 ust. 2 
Projektu Ustawy). Dodatkowo, sąd musi powiadomić organ o otrzymanym wniosku dotyczącym 
środka pochodzącego z akt organu znajdującego się w posiadaniu osoby trzeciej (i jednocześnie 
organu) oraz umożliwić organowi zajęcie w wyznaczonym terminie stanowiska co do proporcjo-
nalności wniosku56. 

Przesłankę nieproporcjonalności sąd ocenia według zasad ogólnych57 oraz dodatkowych 
wymogów. W ramach tych dodatkowych wymogów sąd bierze pod uwagę czy wniosek okre-
śla precyzyjnie charakter, przedmiot oraz treść dokumentu przedstawionego organowi ochrony 
konkurencji lub znajdującego się w aktach sprawy prowadzonej przez ten organ. Warunek ten 
w istocie stanowi powtórzenie ogólnego wymogu konkretności wniosku (art. 18 ust. 2 Projektu 
Ustawy). Użyty w Projekcie Ustawy nakaz precyzyjnego określenia wskazanych cech dokumen-
tu wydaje się jednak zbyt restrykcyjny w stosunku do wymogu zakreślonego w art. 6 ust. 4 lit. a 
Dyrektywy (właściwszy byłby wymóg złożenia wniosku „odpowiednio” precyzyjnie określającego 
żądane dowody, a nie wniosku zawierającego precyzyjnie ich określenie). Znaczenie tego poję-
cia ustali najpewniej przyszłe orzecznictwo. Ponadto, sąd, oceniając proporcjonalność żądania, 
będzie badał czy wniosek faktycznie złożono w celu pozyskania informacji na potrzeby danego 
postępowania o naprawienie szkody wyrządzonej deliktem prawa konkurencji. Ten wymóg, za 
art. 6 ust. 4 lit. b Dyrektywy, stanowi z kolei powtórzenie ogólnego zakazu składnia wniosków 
w celu innym niż na potrzeby toczącego się postępowania (art. 16 ust. 1 Projektu Ustawy) oraz 
przesłanki ogólnej proporcjonalności zmierzającej do wyeliminowaniu praktyki ogólnego poszuki-
wania informacji (art. 20 ust. 2 pkt 3 Projektu Ustawy). W praktyce wyodrębnienie tych warunków 
nie było konieczne w świetle pozostałych przepisów Projektu Ustawy.

Zasadniczo jedyną prawdziwie dodatkową (nową) przesłankę stanowi potrzeba uwzględnienia 
potencjalnego negatywnego wpływu wyjawienia środka dowodowego na skuteczność postępo-
wań dotyczących naruszenia prawa konkurencji prowadzonych przez organ ochrony konkuren-
cji (art. 20 ust. 3 pkt 3 Projektu Ustawy). Przepis nie precyzuje przy tym, czy chodzi o interes 
w ochronie skuteczności publicznoprawnej ścieżki egzekwowania prawa konkurencji ogólnie, czy 
też w kontekście konkretnego postępowania, w którego aktach mają znajdować się wyjawiane 
środki. Należy założyć, że sąd będzie miał na względzie obie okoliczności. Celem przepisu jest 
bowiem gwarancja zasady leżącej u podłoża Dyrektywy, zgodnie z którą Dyrektywa nie tylko ma 
ułatwiać dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawem konku-
rencji, lecz także chronić publicznoprawną ścieżkę egzekwowania tego prawa58.

56 Zob. art. 19 ust. 3 Projektu Ustawy i wyjaśnienia w Uzasadnieniu, s. 19. Projekt Ustawy nie przesądza, czy stanowisko to ma charakter wiążący, 
choć w Uzasadnieniu odróżniono je od opinii organu przedstawianej przy ocenie dokumentu przedłożonego na wniosek powoda wyłączenie w celu 
ustalenia czy należy on do kategorii środków bezwzględnie wyłączonych z obowiązku wyjawienia (zob. Uzasadnienie do art. 19 ust. 3 oraz art. 21 ust. 2 
Projektu Ustawy, s. 19 i 20). Uprawnienia organu wymienione w tych przepisach różnią się przede wszystkim tym, że w pierwszej sytuacji (art. 19 ust. 3) 
sąd zobowiązany jest umożliwić organowi zajęcie stanowiska, podczas gdy w drugiej (art. 21) może skorzystać ze swoistej pomocy organu. Uchybienie 
obowiązkowi przewidzianemu w art. 19 ust. 3 będzie stanowić naruszenie procedury i ewentualną podstawę zarzutów (przypuszczalnie przede wszystkim 
pozwanego naruszyciela jako podmiotu zainteresowanego w wyłączeniu tego rodzaju materiałów z postępowania dowodowego). 
57 Tj. określonych dla środków innych niż znajdujące się w aktach organu, zob. art. 20 ust. 2 Projektu Ustawy oraz uwagi w pkt V.2 wyżej.
58 Zob. art. 1 ust. 2 Dyrektywy. Jednym z celów Dyrektywy jest optymalizacja relacji między publicznoprawną i prywatnoprawną ścieżkę egzekwowania 
prawa konkurencji (zob. Wils, 2016, s. 23). W literaturze podkreśla się jednak, że z uwagi na ograniczony zakres przyjętych rozwiązań (w tym zawęże-
nie regulacji wyłącznie do roszczeń odszkodowawczych), w ostatecznym rozrachunku Dyrektywa bardziej chroni publicznoprawną drogę egzekucji, niż 
wspomaga ścieżką prywatnoprawną i jednoczenie koncentruje się na naruszeniach w postaci kartelu (zob. Jurkowska-Gomułka, 2016, s. 32).
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Omówione zasady będą miały zastosowanie do oceny m.in. wniosków o wyjawienie środ-
ków dowodowych podlegających czasowej ochronie przed wyjawieniem59, z chwilą jej ustania, 
tj. po zakończeniu postępowania prowadzonego przez organ ochrony konkurencji. Chodzi za-
tem o wskazane w art. 17 ust. 2 Projektu Ustawy informacje sporządzone przez osoby fizyczne 
i prawne specjalnie na potrzeby postępowania prowadzonego przez organ ochrony konkurencji 
albo sporządzone przez ten organ i przekazane stronom tego postępowania w jego toku oraz 
wycofane propozycje ugodowe.

Ponadto rygorom opisywanych przepisów będą podlegały wnioski o wyjawienie tzw. oświad-
czeń leniency wertykalnego, tj. dopuszczalnych w świetle polskiego prawa konkurencji oświadczeń 
w ramach programu łagodzenia kar, składanych przez uczestników niedozwolonego porozumienia 
o charakterze wertykalnym. Z uwagi na przyjętą w art. 2 pkt 5 Projektu Ustawy definicję progra-
mu łagodzenia kar, oświadczenia takie nie są bowiem wyłączone z obowiązku wyjawienia, tak 
jak oświadczenia składane przez uczestników kartelu. W tym zakresie autorzy Projektu Ustawy 
wyrażali obawę, że rozszerzenie pojęcia programów i oświadczeń leniency na porozumienia wer-
tykalne prowadziłoby do niedopuszczalnego pogorszenia pozycji poszkodowanego w stosunku do 
rozwiązań przyjętych w Dyrektywie60. Rozwiązanie to spotkało się z chłodnym przyjęciem części 
uczestników konsultacji społecznych Projektu Ustawy61 i jest to zrozumiałe, ponieważ projekto-
wane przepisy istotnie podważą skuteczność polskiego leniency wertykalnego. Po wprowadzeniu 
w życie projektowanych przepisów, powód będzie mógł żądać wyjawienia takich dokumentów 
przez pozwanego sprawcę albo od organu (jeśli nie uzyska go od sprawcy). Los tej instytucji 
będzie więc w dużej mierze zależał od podejścia sądów do wymogu proporcjonalności wniosku. 

Na opisywanych zasadach będą również oceniane oświadczenia składane w ramach proce-
dury dobrowolnego poddania się karze, o której mowa w art. 89a uokik z 2007 r.62, o ile nie będą 
one zawierały przyznania się przez przedsiębiorcę do udziału w naruszeniu prawa konkurencji 
i odpowiedzialności za nie lub rezygnacji z ich kwestionowania63. Z tego względu art. 34 pkt 2 
Projektu Ustawy wprowadza zmianę do uokik z 2007 r., pozwalającą na wykorzystywanie oświad-
czeń o dobrowolnym podaniu się karze w postępowaniach o naprawienie szkody wyrządzonej 
naruszeniem prawa konkurencji.

Ponadto art. 34 pkt 1 Projektu Ustawy wprowadza zmianę do uokik z 2007 r. o bardziej ogól-
nym charakterze, która umożliwia wykorzystanie informacji uzyskanych w toku postępowania 
przed Prezesem UOKiK w postępowaniach o naprawienie szkody w zakresie, w jakim będą na to 
zezwalać projektowane przepisy. Przepisy uokik z 2007 r. wykluczały dotychczas taką możliwość. 
Sytuacje, w których dopuszczalne było wykorzystanie informacji uzyskanych w toku postępowa-
nia przed Prezesem UOKiK, były enumeratywnie wymienione w art. 73 uokik z 2007 r. Pewnych 
wątpliwości dostarczał wyjątek przewidziany w art. 73 ust. 2 pkt 5 uokik z 2007 r. dotyczący 

59 Zob. pkt V.4 niżej.
60 Zob. Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych i opiniowania dotyczących projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie 
szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji UC 78 – Konferencja Uzgodnieniowa 6.12.2016 r. i 9.12.2016 r. („Zestawienie Konsultacje 
Społeczne II”), uwagi szczególne pkt 2. Pobrano z: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292051/12389791/12389796/dokument264940.pdf (02.03.2017). 
Stanowisko takie przyjęto mimo tego, że Projektem Ustawy objęto roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji 
o czysto krajowym zasięgu. Ustawodawca polski dysponował zatem swobodą ukształtowania instytucji odnoszących się do takich naruszeń, skoro nie 
podlegają one rygorom Dyrektywy.
61 Zob. np. Uwagi SPK do Projektu Ustawy (s. 2 uwag do Projektu Ustawy i s. 4 uwag do Uzasadnienia), podobnie Międzynarodowa Izba Handlowa 
w Polsce (ICC). 
62 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2017, poz. 229). 
63 Zob. dalsze uwagi w pkt V.4 poniżej. 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 1(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.6.7

Patrycja Szot            Ułatwienia dowodowe i rozpoznawania spraw w projekcie ustawy…93

przekazywania właściwym organom informacji, które mogą wskazywać na naruszenie odrębnych 
przepisów (możliwość taką dopuszczała: Jurkowska-Gomułka, 2013, s. 222; przeciwko: Bernatt, 
2015). W praktyce jednak Prezes UOKiK nie przekazywał sądom cywilnym informacji uzyskanych 
w toku prowadzonych przez siebie postępowań (zob. Błachucki, 2015, s. 19)64.

Projekt Ustawy, tak jak i Dyrektywa nie dostarczają podstaw do żądania wyjawienia wewnętrz-
nych dokumentów organów ochrony konkurencji i korespondencji między takimi organami i nie 
naruszają zasad dostępu do informacji publicznej65.

5.	Środki	dowodowe	bezwzględnie	i	czasowo	wyłączone	z	obowiązku	wyjawienia

Jak już wspomniano, zgodnie z art. 17 ust. 1 Projektu Ustawy oświadczenia w ramach pro-
gramu łagodzenia kar i propozycje ugodowe nie podlegają wyjawieniu i zgodnie z art. 28 ust. 1 
Projektu Ustawy nie mogą stanowić dowodu. Ograniczenie obowiązuje niezależnie od tego czy 
środki zawierające takie oświadczenia znajdują się w aktach organu, czy w dyspozycji podmiotów, 
które uzyskały je w wyniku dostępu do akt organu66 albo w inny sposób. Wniosek o wyjawienie 
może być natomiast uwzględniony w odniesieniu do części dokumentu, jeśli tylko określony jego 
fragment stanowi oświadczenie w ramach programu łagodzenia kar lub propozycję ugodową.

Zgodnie z założeniami Dyrektywy wyjawieniu nie podlegają również cytaty z oświadczeń le-
niency67. Należy przyjąć, że nie dotyczy to cytatów z dowodów istniejących niezależnie od postępo-
wania prowadzonego przez organ, tj. wcześniej istniejących informacji (Gulińska, 2015, s. 172)68.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 2 Projektu Ustawy z obowiązku wyjawienia wyłączono, do 
czasu zakończenia postępowania przed właściwym organem69, informacje sporządzone przez 
osoby fizyczne i prawne specjalnie na potrzeby postępowania prowadzonego przez organ ochrony 
konkurencji albo sporządzone przez ten organ i przekazane stronom tego postępowania w jego 
toku, jak również wycofane propozycje ugodowe.

Bezwzględny zakaz wyjawienia wskazanej kategorii środków dowodowych (i towarzyszący 
mu zakaz powoływania takich środków) jest najdalej idącym wyrazem ochrony publicznoprawnej 
ścieżki egzekwowania prawa konkurencji przed zagrożeniami związanymi z prywatnoprawnym 
egzekwowaniem tego prawa70. Jego celem jest ochrona instytucji programów łagodzenia kar, jako 
szczególnie istotnego instrumentu wykrywania karteli (a więc jednych z najpoważniejszych form 
naruszeń prawa konkurencji) i skutecznego zapobiegania im (szerzej na temat oceny roli tych 
programów, korzyści i ukrytych rodzajów ryzyka zob. Wils, 2016, s. 32 i n.).

64 Autor wskazuje, że nie były to wnioski składane w związku z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji, 
nie wyjaśnia przy tym szerzej charakteru tych postępowań. 
65 Zob. art. 6 ust. 3 Dyrektywy. Co do omówienia dotychczasowej praktyki w zakresie dostępu do informacji publicznej z akt Prezesa UOKiK zob. 
Gulińska, 2015, s. 166 oraz Błachucki, 2015 (w kontekście dostępu do materiałów leniency).
66 Zob. art. 7 ust. 1 Dyrektywy.
67 Zob. motyw 26 Dyrektywy.
68 Trudności może jednak nastręczać sytuacja, w których określone informacje będą zawarte zarówno w oświadczeniu, jak i materiałach do niego 
dołączonych. Wydaje się, że w tej sytuacji wyjawienie będzie możliwe, inaczej interpretacja mogłaby stanowić obejście wymogów Dyrektywy w zakresie 
wyłączenia spod całkowitej ochrony wcześniej istniejących dowodów. Sąd mógłby oddalić jednak taki wniosek jako nieproporcjonalny (art. 20 ust. 4 
pkt 3 Projektu Ustawy). 
69 Projekt Ustawy nie precyzuje jaki moment należy przyjąć za właściwy jako chwila zakończenia postępowania. M. Gac opowiedział się za potrzebą 
uznania postępowania za zakończone z chwilą wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie, niezależnie od ich zaskarżenia (Gac, 2016, 
s. 91.). Nie wydaje się to właściwym rozwiązaniem, ponieważ wyeliminowałoby ono ochronę tej kategorii dokumentów przed faktycznym i formalnym 
zakończeniem procesu oceny kwestionowanego zachowania, czyli przed wydaniem prawomocnego wyroku sądowego w sprawie. 
70 Komentatorzy zwracają uwagę, że zakaz ten stoi w pewnej sprzeczności z linią orzecznicza TSUE, który dotąd opowiadał się przeciw blankieto-
wemu zakazowi udostępniania oświadczeń leniency, zob. np. Gac, 2016, s. 67; Kersting, 2014, s. 3. M. Błachucki zwraca jednak uwagę na orzeczenie 
EnBW (C-365/12P), które w jego ocenie dopuszcza istnienie pewnych generalnych wyłączeń określonych kategorii dokumentów z obowiązku wyjawienia 
(Błachucki, 2015, s. 20). 
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Jak już wspomniano, zgodnie z definicjami użytymi w Dyrektywie, Projekt Ustawy jako oświad-
czenie w ramach programu łagodzenia kar kwalifikuje tylko oświadczenia składane przez uczest-
ników kartelu (nie porozumień wertykalnych). Są to dobrowolnie składane oświadczenia ustne 
lub pisemne, dotyczące dowodów lub informacji dotyczących posiadanej wiedzy o kartelu oraz 
roli składającego oświadczenie w kartelu, sporządzane specjalnie w celu przedłożenia organowi 
ochrony konkurencji i uzyskania zwolnienia z kary lub jej obniżenia. Oświadczenie nie obejmuje 
informacji wcześniej istniejących, tj. dowodów lub informacji istniejących niezależnie od postępowa-
nia prowadzonego przez organ ochrony konkurencji, bez względu na to czy znajdują się w aktach 
tego postępowania71. Chodzi tu np. o dowody powoływane w oświadczeniu i do niego załączane, 
jak np. korespondencja potwierdzająca istnienie kartelu. Z tego względu przewidziany w Projekcie 
Ustawy zakres ochrony oświadczeń leniency jest węższy w stosunku do obecnie obowiązującego 
zakazu udostępniania przewidzianego w art. 70 ust. 1 uokik z 2007 r. Przewidziane w tym ostat-
nim przepisie ograniczenie odnosi się bowiem do wszelkich informacji i dowodów uzyskanych 
w ramach programu leniency z uokik z 2007 r. (Gulińska, 2015, s. 174). Oświadczeniem leniency 
w rozumieniu tych przepisów będzie również oświadczenie osoby zarządzającej72 i oświadczenie 
leniency plus73. Z ochrony będą korzystać oświadczenia złożone w formie ustnej (w tym nagrania), 
pisemnej i na piśmie (np. faksem, czy przesłane pocztą elektroniczną)74.

Interesujący problem może pojawić się w przypadku wniosków nieuwzględnionych75 albo 
wycofanych. Wnioski takie (w polskiej procedurze) Prezes UOKiK zwraca przedsiębiorcy w ter-
minie 7 dni (art. 113g uokik z 2007 r.). Kwestią, którą rozstrzygnie orzecznictwo, będzie status 
kopii takiego dokumentu, gdyby pozostała w aktach. Zasadniczo nie powinna ona stanowić części 
materiału dowodowego i trudno byłoby ją uznać za oświadczenie sporządzone specjalnie na po-
trzeby postępowania (podlegającą wyjawieniu po jego zakończeniu), ani oświadczenie leniency 
czy niepodlegającą wyjawieniu notatkę organu.

Propozycjami ugodowymi są natomiast oświadczenie dobrowolnie złożone przez przedsię-
biorcę organowi ochrony konkurencji, zawierające przyznanie przez przedsiębiorcę jego udziału 
w naruszeniu prawa konkurencji i odpowiedzialności lub rezygnację z ich kwestionowania, spo-
rządzone w celu umożliwienia organowi ochrony konkurencji przyspieszenia lub uproszczenia 
postępowania76. Z tego względu jako propozycje ugodowe nie będą kwalifikować się oświad-
czenia o dobrowolnym poddaniu się karze z art. 89a uokik z 2007 r., ale tylko o ile nie zawierają 
przyznania się do udziału w naruszeniu i pozostałych wymienionych elementów77.

71 Zob. art. 2 pkt 5, 6 i 7 Projektu Ustawy. Sposób, w jaki w Projekcie Ustawy zdefiniowano informacje wcześniej istniejące, budzi wątpliwości (definicję 
wprowadzono w wyniku konsultacji społecznych przez wydzielenie z definicji oświadczenia w ramach programu łagodzenia kar). W Dyrektywie pojęcie 
to odnosi się wyłącznie do wcześniej istniejących dowodów rozumianych jako wszelkie dopuszczalne środki dowodzenia, w szczególności dokumenty 
lub inne nośniki zawierające informacje (art. 2 pkt 17 i 13 oraz motyw 28 Dyrektywy) a nie same informacje (jak ma to miejsce w definicji z art. 2 ust. 7 
Projektu Ustawy). Informacje istnieją w sensie obiektywnym, wyprzedzają niejako środki dowodowe gromadzone w aktach postępowań. Teoretycznie 
więc przy takim brzmieniu przepisu możliwe byłoby zażądanie wyjawienia każdej informacji znajdującej się w aktach, bo istniała ona niezależnie od 
prowadzonego postępowania i odnoszących się do niej środków dowodowych. 
72 Zob. art. 113h i art. 4 pkt 3a uokik z 2007 r.
73 Zob. art. 113d uokik z 2007 r.
74 Złożenie oświadczenia w takiej formie umożliwiają obowiązujące przepisy, zob. Uzasadnienie, s. 6 oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z 23.12.2014 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (dalej: rozporzą-
dzenie leniency).
75 Zob. § 5 pkt 2 rozporządzenia leniency.
76 Zob. art. 2 pkt 8 Projektu Ustawy.
77 Zob. dodatkowe wyjaśnienia zamieszczone w rezultacie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych w Uzasadnieniu, s. 6.
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W Projekcie Ustawy wprowadzono mechanizm pozwalający na weryfikację czy dokumentacja 
objęta żądaniem wyjawienia stanowi oświadczenie leniency lub propozycję ugodową. Mechanizm 
ma zabezpieczać skuteczność zakazu wyjawiania tych kategorii dokumentów i jednocześnie 
eliminować przypadki niezasadnego powoływania się na taką ochronę, Zgodnie z art. 21 ust. 1 
Projektu Ustawy78, sąd na uzasadniony wniosek powoda (i tylko powoda) może zobowiązać oso-
bę posiadającą środek dowodowy do jego udostępnienia sądowi. Celem udostępnienia ma być 
weryfikacja czy są to środki wyłączone z obowiązku wyjawienia. Sąd może zwrócić się o opinię 
do organu ochrony konkurencji79 lub wysłuchać osobę, od której środek dowodowy pochodzi, 
względnie odebrać od niej pisemne oświadczenie po to, aby ułatwić sobie ocenę udostępnionego 
środka80. Ponadto – jak już wspomniano – omawiane kategorie środków nie podlegają wyjawieniu, 
także gdy znajdują się w posiadaniu podmiotu, który uzyskał je, ponieważ miał do nich dostęp 
w ramach postępowania organu81. 

W Projekcie Ustawy, tak jak i w Dyrektywie przewidziano ponadto zasady uzupełniające cza-
sowe i zupełne ograniczenia co do wyjawienia dokumentów znajdujących się w aktach organu 
ochrony konkurencji. Takie środki są konieczne z uwagi na fakt, że dokumenty z akt mogą znaleźć 
się również w posiadaniu podmiotów mających dostęp do akt organu. W związku z tym w art. 28 
ust. 1 Projektu Ustawy wprowadzono zasadę, zgodnie z którą określone dokumenty w ogóle 
nie mogą stanowić dowodu (środki wymienione w art. 17 ust. 1 Projektu Ustawy) albo nie mogą 
stanowić dowodu w okresie do zakończenia postępowania organu ochrony konkurencji (środki 
z art. 17 ust. 2 Projektu Ustawy). W rezultacie, wskazane w art. 17 Projektu Ustawy kategorie 
środków dowodowych podlegają ochronie, niezależnie od tego w czyjej dyspozycji się znajdują – 
nie tylko nie można żądać ich wyjawienia, ale po prostu nie mogą one być wykorzystywane jako 
dowód (w ustalonym zakresie).

Ponadto, art. 28 ust. 2 Projektu Ustawy wprowadza ograniczenie odnośnie do kręgu podmio-
tów uprawnionych do zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie pozostałych dowodów, uzyskanych 
wyłącznie poprzez dostęp do akt sprawy organu ochrony konkurencji. Dowody takie mogą być 
dopuszczone tylko na wniosek osoby fizycznej lub prawnej (lub jej następcy prawnego), która 
uzyskała je dzięki dostępowi do akt sprawy82.

6.	Środki	zaskarżenia	i	sankcje

Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie wyjawienia środka dowodowego 
przysługuje zażalenie. Zażalenie mogą złożyć strony oraz osoba trzecia zobowiązana do wyja-
wienia. Uprawnienie to przewidziano również dla organu ochrony konkurencji w wyniku zmiany 
wprowadzonej po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach Projektu Ustawy. Ponadto, podmioty 
te mogą zażądać zmiany lub uchylenia prawomocnego postanowienia nakazującego wyjawienie 

78 Przepis ten implementuje art. 6 ust. 7 Dyrektywy.
79 Ponieważ organ ochrony konkurencji nie występuje tutaj w roli strony ani zewnętrznego eksperta, w Uzasadnieniu podkreślono, że zapatrywania 
organu w przedmiocie oceny charakteru dokumentu mają charakter opinii (należy przy tym założyć, że nie wiąże ona sądu) a nie stanowiska. Por. uwagi 
zgłoszone na posiedzeniu Komisji Prawniczej. Pobrano z: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292051/12389817/dokument271912.pdf (02.03.2017).
80 Sąd nie jest do tego zobowiązany tak, jak ma to miejsce w przypadku poinformowania organu w celu zajęcia stanowiska co do proporcjonalności 
wniosku o wyjawienie środka znajdującego się w aktach organu lub wysłuchania osoby przed wydaniem postanowienia o wyjawieniu, zob. art. 19 ust. 2 i 3 
Projektu Ustawy. Kompetencja ta ma zatem inny charakter niż działania przewidziane we wspomnianym art. 19 ust. 2 i 3, ale będzie się częściowo po-
krywać w odniesieniu do art. 19 ust. 2 Projektu Ustawy.
81 Zob. art. 28 ust. 1 Projektu Ustawy.
82 Co stanowi implementację art. 7 ust. 3 Dyrektywy. Dyrektywa wskazuje ponadto, że z wnioskiem takim mogą wystąpić podmioty należące do grupy 
kapitałowej podmiotu znajdującego się w posiadaniu takich dokumentów dzięki dostępowi do akt (motyw 31).
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środka dowodowego, jeżeli nie zostało ono jeszcze wykonane i zmieniły się okoliczności, któ-
re uzasadniały nakaz wyjawienia. Na postanowienie uwzględniające takie żądanie podmiotom 
tym także przysługuje zażalenie83. Mając na względzie konsekwencje związane z instytucją wy-
jawienia środków dowodowych oraz spodziewane kontrowersje w zakresie oceny zasadności 
wniosku o wyjawienie, zaproponowane rozwiązania należy ocenić pozytywnie. Pożądane byłoby 
jednak wprowadzanie dodatkowych rozwiązań zapewniających szybkie procedowanie takich 
postępowań wpadkowych84, w celu zapobieżenia nadużywaniu tego uprawnienia, jak i po prostu 
zwykłym zastojom.

Art. 26 i 27 Projektu Ustawy implementują przewidziany w art. 8 Dyrektywy obowiązek ochrony 
skutecznymi sankcjami efektywności procedury wyjawiania środków dowodowych i zabezpieczania 
jej przed nadużyciami. Z tego względu, wobec strony uchylającej się od wykonania prawomoc-
nego postanowienia sądu nakazującego wyjawienie, w tym niszczącej środek, sąd może uznać 
za ustalone fakty, które miały być stwierdzone w oparciu o ten środek. Stronie tej pozostawia się 
jednak możliwość obalenia tego swoistego domniemania innymi środkami. Ponadto, strona taka 
może być obciążona obowiązkiem zwrotu całości lub części kosztów postępowania (niezależnie 
od wyniku sprawy).

W Projekcie Ustawy (art. 27) przewidziano również środki, których celem jest zapobieganie 
nadużywaniu przez strony procedury wyjawiania środków dowodowych. Chodzi tu o sytuacje 
składania wniosków w złej wierze, naruszania zasad ustalonych w celu zabezpieczenia chronio-
nej tajemnicy, zawartej w wyjawionym środku85 oraz naruszenia zakazów wykorzystywania wy-
jawionych środków w celach innych niż związane z toczącym się postępowaniem86. Sąd stronę 
dopuszczającą się naruszeń tego rodzaju może ukarać grzywną do 20 tys. zł.

Skuteczność powyższej sankcji poddano w wątpliwość w ramach konsultacji społecznych 
Projektu Ustawy, zwłaszcza z uwagi na potencjalny walor i zakres wyjawienia tajemnicy przedsię-
biorstwa. Z tego względu w Projekcie Ustawy dodano nową sankcję pominięcia dowodu wyjawio-
nego na podstawie postanowienia wydanego na wniosek strony, dopuszczającej się opisanych 
nadużyć. Jest to pożądana zmiana, należy jednak przyjąć, że pominięcie będzie dotyczyć jedynie 
dowodu, którego nadużycia dotyczyły. Może to nie stanowić wystarczająco odstraszającej sankcji.

VI.	Właściwość	sądu	w	sprawach	o	naprawienie	szkody	 
wyrządzonej	deliktem	prawa	konkurencji

Projekt Ustawy wprowadza kilka zasad określających właściwość sądów w zakresie powództw 
o naprawienie szkody wyrządzonej deliktem naruszenia prawa konkurencji. Ich zakładanym celem 
jest usprawnienie rozpatrywania spraw tej kategorii.

Art. 10 Projektu Ustawy przewiduje właściwość rzeczową sądów okręgowych bez względu 
na wartość przedmiotu sporu. Projektodawcy rozwiązanie to uzasadnili dużym stopniem skom-
plikowania spraw o roszczenia odszkodowawcze wynikające z deliktu naruszenia prawa konku-
rencji oraz potrzebą potraktowania tych spraw w sposób analogiczny do spraw o zapobieganie 

83 Zob. art. 23 i 24 Projektu Ustawy. 
84 Np. wprowadzenie terminów rozpoznawania zażaleń (por. art. 737 k.p.c., art. 2861 ust. 8 pwp i art. 80 ust. 5 prawa autorskiego), czy innych rozwią-
zań (por. np. 735 k.p.c.).
85 Tj. ograniczeń ustalonych zgodnie z art. 22 Projektu Ustawy.
86 Przewidziany w art. 16 Projektu Ustawy. 
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i zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji. Ponadto w Uzasadnieniu podkreślono, że prze-
słanką uzasadniającą poddanie wspomnianych spraw właściwości sądów okręgowych jest ich 
ścisły związek z publicznoprawnym trybem egzekwowania prawa konkurencji oraz wprowadzenie 
nowych rozwiązań w zakresie postępowania dowodowego. 

Faktycznie te dwie ostatnie okoliczności są ze sobą ściśle powiązane. Nie każde powództwo 
o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji musi wiązać się z egzekwowa-
niem jego przestrzegania przez organy ochrony konkurencji. Jednak w praktyce większość postę-
powań będzie wszczynana na skutek wydania przez te organy decyzji stwierdzającej naruszenie. 
W związku z tym dość naturalną sytuacją będzie sięganie przez strony postępowania po dowody 
zgromadzone w aktach organów ochrony konkurencji, w tym z uwzględnieniem szczególnych roz-
wiązań przewidzianych w Projekcie Ustawy. W tej sytuacji ustanowienie właściwości rzeczowej 
sądów okręgowych jest właściwym rozwiązaniem, choć racjonalnie można było oczekiwać, że 
prawdopodobieństwo objęcia tego rodzaju spraw właściwością sądów rejonowych było stosunkowo 
małe. Należy bowiem zakładać, że zdecydowana większość dochodzonych roszeń będzie prze-
kraczać kwotę 75 tys. zł87. W przypadku sięgnięcia przez poszkodowanych po procedurę pozwu 
grupowego, roszczenia takie już obecnie podlegają z mocy ustawy właściwości sądu okręgowego88.

Skomplikowany charakter spraw o odszkodowania wyrządzone deliktem prawa konkurencji 
legł również u podłoża postanowień wprowadzających dodatkową właściwość przemienną do 
rozpoznania omawianych spraw oraz ułatwień w zakresie wspólnego ich rozpoznania.

Zgodnie z art. 11 Projektu Ustawy powództwo o odszkodowanie z tytułu deliktu prawa kon-
kurencji można wytoczyć przed sąd, przed którym toczy się już postępowanie w sprawie o napra-
wienie szkody wyrządzanej przez to samo naruszenie prawa konkurencji. Przepis daje powodowi 
możliwość zmiany właściwości miejscowej i skierowania sprawy do sądu okręgowego, przed któ-
rym zawisła w pierwszej instancji sprawa o naprawienie szkody wywołanej tym samym narusze-
niem prawa konkurencji. Zgodnie z wyjaśnieniami projektodawców89 sytuacja ta nie dotyczyłaby 
przypadków, w których powód chciałby wytoczyć powództwo przeciwko uczestnikowi A kartelu 
przed sądem, w którym toczy się już sprawa przeciwko uczestnikowi B tego samego kartelu90. 
Taka interpretacja przepisu zawęża jego praktyczne znaczenie, zwłaszcza, że zgodnie z art. 27 
§ 1 i 30 k.p.c. sądem właściwym miejscowo w sprawach kierowanych przeciwko temu samemu 
pozwanemu będzie co do zasady ten sam sąd, tj. sąd okręgowy siedziby pozwanego. Praktyka 
rozstrzygnie o ostatecznym zakresie zastosowania tego przepisu.

Art. 11 Projektu Ustawy uzupełnia art. 12, zgodnie z którym sądy rozpatrujące w pierwszej in-
stancji sprawy dotyczące tego samego naruszenia mogą zwracać się do innych sądów o przekazanie 

87 Wartość przedmiotu sporu przesądzająca o właściwości sądu okręgowego zgodnie z art. 17 pkt 4 k.p.c. Założenie to wynika z tego, że z jednej stro-
ny rozważane delikty często będą wiązać się z wysokimi roszczeniami, z drugiej dochodzenie roszczeń o małej wysokości może nie być ekonomicznie 
opłacalne dla powodów z uwagi na trudności i koszty postępowania. Ponadto można spodziewać się rozwoju praktyki nabywania wierzytelności związa-
nych z danym naruszeniem w celu ich wspólnego dochodzenia. Niezależnie, należy zwrócić uwagę na art. 18 k.p.c., który już obecnie pozwalał sądowi 
rejonowemu na przekazanie przed pierwszą rozprawą całej sprawy do rozpoznania sądowi okręgowemu, w razie pojawienia się przy jej rozpoznawaniu 
zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości. 
88 Zob. art. 1 ust. 2 i art. 3 ust. 1 ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Za możliwością dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji w trybie pozwu grupowego opowiedziała się M. Sieradzka. Autorka podkreśliła, że 
ustawa to może przyczynić się istotnie do ułatwienia dochodzenia roszczeń tego rodzaju (Sieradzka, 2010, s. 47–55). Oczekiwanie to byłoby jeszcze 
bardziej uzasadnione po uchwaleniu Projektu Ustawy, pod warunkiem jednak usunięcia mankamentów samej procedury pozwu grupowego. 
89 Stanowisko zaprezentowane na Konferencji Uzgodnieniowej. Zgodnie z nim do skorzystania z właściwości przemiennej przewidzianej w art. 11 
Projektu Ustawy konieczne jest wystąpienie tożsamości podmiotowej (po stronie pozwanego) i przedmiotowej. Zob. również Uzasadnienie, s. 14.
90 Sytuacja taka nie jest w praktyce wykluczona, ponieważ roszczenie solidarne może przedawnić się względem jednego z dłużników solidarnych, co 
nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu całości roszczenia od pozostałych dłużników solidarnych (art. 372 k.c.).
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im spraw przez nie rozpatrywanych w celu wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia. Za przeka-
zaniem sprawy w tym celu powinny przemawiać względy celowości, a w szczególności potrzeba 
uniknięcia sprzecznych orzeczeń. Obecnie sprawy mogą być połączone zarządzeniem sądu do 
wspólnego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia na podstawie art. 219 k.p.c. Zarządzenie takie 
może wydać sąd jedynie w odniesieniu do spraw toczących się przed tym samym sądem. Art. 12 
Projektu Ustawy umożliwia zatem połączenie spraw, które inaczej nie mogłyby zostać połączone. 
Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z art. 219 k.p.c. wspólne rozpoznanie nie musi wiązać się 
ze wspólnym rozstrzygnięciem, podczas gdy art. 12 Projektu Ustawy raczej niepotrzebnie pre-
cyzuje, że przekazanie sprawy może nastąpić w celu jej wspólnego rozpoznania i jednocześnie 
rozstrzygnięcia. Względy praktyczne mogą bowiem przemawiać za wcześniejszym rozstrzygnię-
ciem niektórych roszczeń, po uprzednim wspólnym rozpoznaniu.

Z art. 12 Projektu Ustawy skorelowany jest obowiązek stron do przedstawienia na zarządzenie 
sądu informacji co do toczących się z ich udziałem innych spraw o naprawienie szkody wyrzą-
dzonej tym samym naruszeniem oraz zapadłych w nich orzeczeniach (art. 15 Projektu Ustawy).

U podłoża projektowanych przepisów legła obawa przed wydawaniem sprzecznych rozstrzyg-
nięć w sprawach dotyczących tego samego naruszenia, w tym sytuacji naruszających ustano-
wioną w art. 3 ust. 1 Dyrektywy zasadę pełnego, ale nie wyższego niż szkoda, odszkodowania. 
W szczególności zaś chodzi o wspomniane wcześniej sytuacje związane z dochodzeniem rosz-
czeń odszkodowawczych przez nabywców i dostawców pośrednich sprawcy naruszenia. Tutaj 
zachodzi bowiem ryzyko zniekształcenia odpowiedzialności naruszyciela (przez jej pomniejszenie 
lub zawyżenie). Dyrektywa w art. 15 zastrzega konieczność umożliwienia sądom uwzględnienia 
przy rozstrzyganiu o przerzuceniu obciążenia różnych powództw wytoczonych w związku z tym 
samym naruszeniem oraz zapadłych w nich orzeczeń. Ponadto, Dyrektywa wskazuje na potrzebę 
zapewnienia możliwości uwzględnienia publicznie dostępnych informacji dotyczących egzekwo-
wania prawa konkurencji na drodze publicznoprawnej. Będzie to niezwykle trudne zadanie biorąc 
pod uwagę wydłużone okresy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia 
prawa konkurencji i możliwość zgłaszania roszczeń przez różne podmioty w dużych odstępach 
czasu. W omawianym zakresie pomocne zapewne będą art. 217 § 1 i art. 228 k.p.c., pozwalają-
ce na uwzględnienie przez sądy faktów powszechnie znanych oraz znanych sądowi urzędowo. 
Projektowane przepisy tylko częściowo wychodzą naprzeciw rozwiązaniu wskazanych problemów. 
Omówiona wyżej możliwość skorzystania z właściwości przemiennej i możliwość wystąpienia 
o przekazanie sprawy skończy się bowiem z chwilą zakończenia postępowania pierwszoinstan-
cyjnego w odniesieniu do spraw wcześniej wszczętych.

Projektowane rozwiązania wymagają dodatkowo trzech uwag. Po pierwsze, przeciwko po-
łączeniu spraw do wspólnego rozpoznania może z wielu względów przemawiać interes powoda, 
który wcześniej skierował sprawę do sądu. Dlatego, jak podkreślono w Uzasadnieniu, sąd, do 
którego wystąpiono o przekazanie, powinien przy podejmowaniu decyzji uwzględnić względy 
ekonomii procesowej, w tym stopień zaawansowania rozpatrywanej sprawy91. Postanowienie 
w przedmiocie przekazania będzie podlegało zażaleniu zgodnie z art. 394 § 1 pkt 1 k.p.c.

Po drugie, omawiane przepisy będą miały zastosowanie nie tylko w przypadku roszczeń do-
tyczących nabywców pośrednich, lecz także poszkodowanych efektem tzw. parasola cenowego, 

91 Zob. Uzasadnienie, s. 15.
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tj. ogólnym wzrostem cen na rynku relewantnym wywołanym naruszeniem, np. obecnością kar-
telu. Możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu została uznana w wyroku TSUE z 5 czerwca 
2014 r. w sprawie C-577/12 Kone AG i inni.92

Po trzecie, przepisy dotyczące właściwości rzeczowej oraz przemiennej powinny znaleźć 
się w k.p.c. zamiast w ustawie szczególnej, za czym przemawia zasada kodyfikacji przepisów 
postępowania. 

VII.	Udział	organizacji	pozarządowych	
Projekt Ustawy w art. 13 przyznaje możliwość wytoczenia przez organizacje pozarządowe 

powództwa w sprawach dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej deliktem prawa konku-
rencji na rzecz konsumenta albo przedsiębiorcy. Alternatywnie organizacje takie mogą przystą-
pić do toczącego się już postępowania. W odniesieniu do przedsiębiorcy, uprawnienie to będzie 
przysługiwało organizacjom pozarządowym zrzeszającym przedsiębiorców, do których zadań 
statutowych należy ochrona rynku przed praktykami stanowiącymi naruszenie prawa konkurencji. 
W odniesieniu do konsumentów z możliwości tej będą mogły skorzystać organizacje pozarządo-
we, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. W obu przypadkach działanie 
organizacji wymaga zgody na piśmie, odpowiednio przedsiębiorcy albo konsumenta.

Przepis został wprowadzony w celu wzmocnienia ochrony uczestników rynku poszkodowa-
nych stosowaniem praktyk naruszających prawo konkurencji93. Z założenia bowiem wytoczenie 
powództwa albo przystąpienie ma dotyczyć podmiotów, które odczuły negatywne skutki naruszenia 
prawa konkurencji. Projektodawcy zdecydowali się na proponowane rozwiązanie, mimo że jego 
wprowadzenia nie wymagała Dyrektywa, a k.p.c. już ustanawiał uprawnienia pozwalające na wy-
stępowanie organizacji społecznych w postępowaniu w interesie konsumentów i przedsiębiorców 
będących osobami fizycznymi (art. 61 k.p.c.). 

Rozwiązanie budzi wątpliwości. Rodzi ono bowiem ryzyko nadużyć podobnych do tych, jakie 
miały miejsce w przypadku postępowań o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 
(dawny art. 47938 § 1 k.p.c.), a także wykorzystywania postępowań w celu uzyskania dostępu do 
szczególnie istotnej dokumentacji dotyczącej przeciwnika procesowego (dzięki opisanym wyżej 
szerokim możliwościom żądania wyjawienia dowodów). Projektowane przepisy otwierają drogę 
do jeszcze szerszej niż poprzednio, w szczególności w sprawach między przedsiębiorcami94 inter-
wencji organizacji pozarządowych w postępowania, w których tajemnica przedsiębiorstwa będzie 
odgrywała szczególnie istotną rolę. W tym kontekście pozostaje mieć nadzieję, że przepisy te 
nie staną się podstawą do wypaczenia instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów, którym 
przyznano w Dyrektywie istotne znacznie.

Do Uzasadnienia dodano uwagę wskazującą wprost, że do działań organizacji pozarządowych 
podejmowanych na podstawie art. 13 Projektu Ustawy będą miały zastosowanie art. 61–63 k.p.c.95. 
Na podstawie art. 62 § 1 k.p.c. do organizacji społecznych wytaczających powództwa na rzecz 

92 Szerzej zob. Stefanicki, 2014, s. 90; krytycznie: Jurkowska-Gomułka, 2015, s. 74.
93 Ibidem.
94 Projektodawcy wskazywali, że na gruncie obowiązujących przepisów nie było jasne, czy dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu na-
ruszenia prawa konkurencji należy do spraw o ochronę konsumentów, a w przypadku przedsiębiorców udział organizacji pozarządowej dotyczył tylko 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i w sprawach roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, zob. Uzasadnienie, s. 15. 
95 Z uwagi na dodanie do Projektu Ustawy art. 31, przewidującego stosowanie przepisów k.p.c. w zakresie nieuregulowanym w rozdziale 3 tego projektu, 
zob. Uzasadnienie, s. 16. Doprecyzowania tego brak było w pierwotnej wersji art. 13 Projektu Ustawy, podobnie jak i ogólnego odesłania do przepisów k.p.c.
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osób fizycznych stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze wytaczającym powództwa na 
rzecz oznaczonej osoby, z wyjątkiem art. 58 zd. 2 k.p.c.96. Natomiast w przypadku przystąpienia 
organizacji do toczącego się postępowania stosuje się przepisy o interwencji ubocznej, do której 
nie mają odpowiedniego zastosowania przepisy o współuczestnictwie jednolitym.

Art. 62 § 1 k.p.c. przewiduje stosowanie przepisów o prokuratorze (art. 55 i n. k.p.c.) wy-
łącznie w odniesieniu do powództw wnoszonych przez organizacje na rzecz osób fizycznych. 
W związku tym nie będzie możliwe zastosowanie na jego podstawie przepisów o prokuratorze 
do powództw wytaczanych na podstawie art. 13 ust. 1 Projektu Ustawy na rzecz przedsiębiorcy, 
który nie jest osobą fizyczną. Ponadto w przypadku powództw o naprawienie szkody wyrządzo-
nej deliktem prawa konkurencji należałoby rozważyć rezygnację z wyłączenia stosowania art. 58 
zd. 2 k.p.c.97. Przepis ten umożliwia osobie, na rzecz której wytoczono powództwo, dochodzenie 
niezasądzonych jej w takim postępowaniu roszczeń (co do których powództwo oddalono) w dro-
dze nowego powództwa (w całości lub w części), o ile podmiot ten nie przystąpił do toczącego 
się postępowania (zob. Jędrzejewska, 2007, s. 189). Za potrzebą ograniczenia powagi rzeczy 
osądzonej w sprawach, w których poszkodowany nie brał udziału przemawia natura i funkcja rosz-
czeń o naprawienie szkody wyrządzonej deliktem prawa konkurencji oraz względy skuteczności 
w zakresie implementacji przepisów Dyrektywy.

VIII.	Podsumowanie
Przepisy Dyrektywy i implementującego ją Projektu Ustawy zakładają szerokie spektrum 

środków, których zasadniczym celem jest ułatwienie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
z tytułu szkód wyrządzonych naruszeniem prawa konkurencji. Istotna część tych rozwiązań stanowi 
rozwiązania kompletnie nowe na gruncie polskiego prawa. Stąd uczestnicy obrotu oraz sądy staną 
przed wyzwaniem klaryfikacji zasad ich stosowania w praktyce. Orzecznictwo niejednokrotnie za-
decyduje o zakresie pojęciowym wielu z wprowadzonych rozwiązań oraz sposobu, w jakim będą 
współistnieć z przepisami k.p.c., znajdującymi zastosowanie do omawianych spraw w zakresie 
nieuregulowanym w Projekcie Ustawy. Istotnym wyzwaniem będzie np. rozwiązanie problemów 
związanych z prowadzeniem postępowania dowodowego w sprawie, w której dochodzone będą 
roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej deliktem naruszenia prawa konkurencji, w połą-
czeniu z roszczeniami z innej podstawy, np. z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (zob. Piszcz, 
2015b, s. 91). Niezależnie od pojawiających się licznych wątpliwości, największą niewiadomą 
pozostaje to, na ile wprowadzone rozwiązania rzeczywiście ułatwią dochodzenie roszczeń o na-
prawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji. 

96 Odpowiednie stosowanie dotyczy przede wszystkim obowiązku wskazania osoby, na rzecz której wytaczane jest powództwo, zawiadomienia przez 
sąd takiej osoby o wytoczeniu powództwa przez doręczenia jego odpisu, skutku powagi rzeczy osądzonej, możliwości wstąpienia do postępowania 
w charakterze powoda (w każdym jego stadium) osoby, na której rzecz wytoczono powództwo oraz stosowaniu w takiej sytuacji do wytaczającego po-
wództwo przepisów o współuczestnictwie jednolitym. Chodzi tu o wynikające ze współuczestnictwa jednolitego zasady, zgodnie z którymi czynności 
strony wiążą osobę wytaczającą powództwo na jej rzecz i odwrotnie, brak możliwości odrębnego rozstrzygnięcia i zakończenia postępowania w sto-
sunku do każdego z tych podmiotów, wyłączenie możliwości dysponowania przedmiotem sporu samodzielnie przez wytaczającego powództwo ale przy 
uznanej w orzecznictwie jednoczesnej możliwości zawarcia ugody lub zrzeczenia się roszczenia samodzielnie przez podmiot materialnie uprawniony. 
(Zob. Jędrzejewska, M. (2007), s. 187).
97 Art. 58 k.p.c. dotyczy powagi rzeczy osądzonej wyroków zapadłych w sprawach wytoczonych przez prokuratora, która zachodzi pomiędzy stroną, 
na rzecz której wytoczono powództwo a stroną przeciwną, jednak z ograniczeniami. Zgodnie bowiem z art. 58 zd. 2 k.p.c. w sprawach o roszczenia 
majątkowe prawomocne rozstrzygnięcie sprawy nie pozbawia strony zainteresowanej, która nie brała udziału w sporze, możliwości dochodzenia nieza-
sądzonych roszczeń (w całości albo w niezasądzonej części). 
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Streszczenie
Artykuł opisuje mechanizm third-party ownership (dalej: TPO) w piłce nożnej. Autor dokonuje ana-
lizy rynku transferowego pod kątem potencjalnych potrzeb zewnętrznego finasowania z wykorzy-
staniem funduszy inwestycyjnych. Autor zwraca uwagę na orzeczenie sądu I instancji w Brukseli 
zapadłe w sprawie z wniosku Doyen Sports i klubu Seraing United przeciwko FIFA, UEFA oraz 
belgijskiej federacji piłki nożnej w przedmiocie zgodności zakazu TPO wskazanego w art. 18 bis 
i art. 18 ter Regulaminu FIFA z regułami ochrony konkurencji, tj. art. 101 i 102 TFUE i konfrontuje 
je z dorobkiem orzeczniczym TSUE z zakresu sportu.
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I.	Wprowadzenie
Ideą piłki nożnej, jak każdej dyscypliny sportowej, jest rywalizacja w duchu zasad fair play 

w celu osiągnięcia coraz lepszych wyników. Współcześnie, z uwagi na dynamikę wzrostu spo-
łeczno-ekonomicznej roli sportu, jej naturalnym bodźcem stają się także potencjalne finansowe 
korzyści (Kopczyk, 2012, s. 99–103). Sport nabiera coraz istotniejszego znaczenia w gospodarce 
poszczególnych krajów oraz w rozwoju gospodarczym w skali regionalnej i lokalnej. Ekonomiści 
dostrzegają, iż europejski rynek transferowy wskutek generowania wielomilionowych przychodów 
czy tworzenia nowych miejsc pracy staje się coraz istotniejszym elementem PKB Unii Europejskiej 
(Mikołajczyk, 2010, s. 178). Coraz trudniej jest zatem oddzielić aspekty stricte sportowe od 
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aspektów gospodarczych. Jednakże wielość czynników składających się na sukces sportowo-
-ekonomiczny sprawia, iż rzeczywistymi beneficjentami działalności sportowej mogą zostać  
tylko nieliczni. 

II.	Analiza	rynku	transferowego
Dokonawszy analizy raportu FIFA International Transfer Matching System (ITMS)1 należy 

stwierdzić, iż liczba międzynarodowych transferów sukcesywnie wzrasta, gdyż w 2011 r. odnoto-
wano 11 886 takich przypadków zmiany przynależności klubowej, natomiast w 2015 r. już 13 558. 
Warto nadmienić, iż w powyższym okresie znacząco zwiększyła się także łączna wartość tzw. 
sum transferowych (tj. należności uiszczanej klubowi odstępującemu przez klub pozyskujący 
z tyłu zmiany przynależności klubowej danego zawodnika, który na dzień dokonania transferu 
był związany z klubem odstępującym obowiązującym kontraktem o zawodowe uprawianie piłki 
nożnej – transfer fee) z 2,90 mld USD w 2011 r. do 4,18 mld USD w 2015 r. Biorąc pod uwagę 
powyższe zestawienia, wydaje się, iż kluby piłkarskie na całym świecie dynamicznie się rozwi-
jają i w oparciu o zwiększone przychody transferowe są w stanie pozyskać starannie wyselek-
cjonowanych zawodników, gwarantując im coraz wyższe wynagrodzenia. W kontekście analizy 
konkurencyjności klubów na rynku transferowym w rywalizacji o potencjalne cele transferowe 
istotniejsze znaczenie ma jednak chociażby zestawienie wydatków na sumy transferowe klubów 
z tzw. Big 5, czyli z pięciu najlepszych lig na świecie (tj. angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, 
włoskiej i francuskiej) na tle wydatków klubów z pozostałych lig na świecie. Według raportu FIFA 
TMS2 w letnim okresie rejestracyjnym w 2016 r. wydatki klubów z Big 5 stanowiły około 74% 
łącznych wydatków na sumy transferowe, które zostały odnotowane w FIFA TMS. Świadczy to 
o tym, że kluby piłkarskie z innych lig, w tym m.in. z Polski, dążąc do sukcesywnego podnoszenia 
jakości sportowej w drodze kształtowania odpowiedniej polityki transferowej, muszą zmierzyć się 
z ograniczoną dostępnością środków finansowych. Instrumentem mającym umożliwić im zakon-
traktowanie piłkarzy reprezentujących odpowiedni poziom sportowy miała być pomoc ze strony 
funduszy inwestycyjnych, czyli tzw. third-party ownership (dalej: TPO), nazywana również third-
-party investment (dalej: TPI).

III.	Istota	third-party ownership
TPO w najprostszym ujęciu oznacza sposób finansowania transferu zawodnika (m.in. w za-

kresie kwoty transferowej, kwoty wynagrodzenia przez okres obowiązywania kontraktu oraz 
wynagrodzenia prowizyjnego pośrednika transakcyjnego) przez podmiot trzeci, w zamian za 
uzyskaną kwotę z przyszłego transferu zawodnika. Podmiot trzeci, którym na ogół jest fundusz 
inwestycyjny, w świetle mechanizmu TPO, na mocy odrębnej umowy z klubem sportowym staje 
się w rezultacie właścicielem całości albo części praw ekonomicznych do zawodnika. Wobec tego 
TPO jest instytucją nierozerwalnie połączoną z kontraktem zawodniczym (Lindholm, 2016, s. 5). 
Wśród najbardziej popularnych modeli TPO w Europie należy wyróżnić: 1) financing TPO oraz 2) 
investment TPO. Financing TPO dotyczy sytuacji, w której kub, dysponujący już prawami ekono-
micznymi do zawodnika, w zamian za określoną kwotę sprzedaje ich część na rzecz podmiotu 

1 Big transfer window analysis. Summer 2016, s. 2. Pozyskano z: https://www.fifatms.com/data-reports/ (28.12.2016).
2 Big 5: Transfer Window Analysis Summer 2016, s. 2-4. Pozyskano z: https://www.fifatms.com/data-reports/reports/ (28.12.2016).
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trzeciego niebędącego klubem sportowym. Investment TPO odnosi się z kolei do zewnętrzne-
go finansowania klubu zamierzającego pozyskać zawodnika w zakresie brakującego kapitału  
transferowego3. 

IV.	Tło	sporu
Finansowanie z wykorzystaniem TPO zostało zakazane przez Międzynarodową Federację 

Piłki Nożnej (FIFA) poprzez zmianę treści art. 18 bis i dodanie art. 18 ter do Regulaminu FIFA 
w Sprawie Statusu i Transferu4. Osoba trzecia zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie FIFA to 
podmiot inny niż klub pozyskujący i odstępujący lub jakikolwiek inny klub, w którym transferowany 
zawodnik był wcześniej zarejestrowany. Komitet Wykonawczy FIFA zabronił klubom zawierania 
umów z klubami przeciwnymi oraz innymi osobami trzecimi, na mocy których uzyskiwaliby oni 
możliwość ingerencji w kwestie dotyczące zatrudniania zawodników, transferów oraz zarządzania 
klubem (art. 18 bis Regulaminu FIFA)5. Z dniem 1 maja 2015 r. w myśl art. 18 ter Regulaminu 
FIFA zakazano zawierania umów z osobami trzecimi, na mocy których byłyby one uprawnione do 
całości lub części kwoty transferowej uzyskanej w związku z przyszłym transferem zawodnika, 
jak też umów, zgodnie z którymi powyższe podmioty uzyskałyby jakiekolwiek prawa związane 
z przyszłym transferem lub kwotą transferową. Zgodnie z art. 18 ter ust. 3 Regulaminu FIFA okres 
obowiązywania umów zawartych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. nie mógł 
być dłuższy niż rok. Z kolei w myśl art. 18 ter ust. 2 wszystkie nadal obowiązujące umowy, które 
zostały podpisane przed 2015 r., pozostają w mocy, przy czym okres ich obowiązywania nie może 
być wydłużony. Za naruszenie zakazu TPO grożą środki dyscyplinarne nakładane przez Komitet 
Dyscyplinarny FIFA. 

Opisana powyżej regulacja ma istotny wpływ na politykę transferową klubów i stała się przed-
miotem krytyki zarówno ze strony tych korzystających dotąd z mechanizmu TPO, jak i przede 
wszystkim jego dotychczasowych głównych beneficjentów, tj. funduszy inwestycyjnych. Jednakże 
sąd I instancji w Brukseli 24 lipca 2015 r. odrzucił6 wspólny wniosek Doyen Sports – lidera wśród 
funduszy inwestycyjnych związanych z piłką nożną – i korzystającego z jego usług belgijskiego 
klubu Seraing United przeciwko FIFA, UEFA i Belgijskiej Federacji Piłki Nożnej o tymczasowe 
wstrzymanie wykonania zakazu TPI. Sąd uznał, iż zakaz wyrażony w art. 18 ter Regulaminu 
FIFA nie narusza zasady swobodnego przepływu pracowników (art. 45 TFUE7), swobodnego 
świadczenia usług (art. 56 TFUE), swobodnego przepływu kapitału (art. 63 TFUE) a także reguł 
konkurencji z art. 101 i 102 TFUE8. Warto zaznaczyć, iż wnioskodawcy w przeciwieństwie do 
FIFA posłużyli się terminologią third-party investment (TPI), gdyż ich zdaniem, stosując niniejszy  
 
3 KPMG Report 2013, s. 13. Pozyskano z: http://www.ecaeurope.com/Research/External%20Studies%20and%20Reports/KPMG%20TPO%20Report.
pdf (28.12.2016).
4 Regulamin FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników. Pozyskano z: http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/70/95/52/
regulationsonthestatusandtransferofplayersnov2016weben_neutral.pdf (28.12.2016); dalej: Regulamin FIFA.
5 Circular Letter no. 1464. Pozyskano z:
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/49/57/42/tpocircular1464_en_neutral.pdf (28.12.2016).
6 Postanowienie Sądu I instancji w Brukseli z 24.07.2015 r., n°15/67/C, http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/eu-law-is-not-enough-why-fifa-s-tpo-
-ban-survived-before-the-brussels-court1 (28.12.2016).
7 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 1).
8 FIFA welcomes Brussels court’s decision to reject suspension of TPO ban, http://www.fifa.com/governance/news/y=2015/m=7/news=fifa-welcomes-
brussels-court-s-decision-to-reject-suspension-of-tpo-ba-2668122.html?intcmp=fifacom_hp_module_about_fifa (28.12.2016); EU Law is not enough: 
Why FIFA’s TPO ban survived its first challenge before the Brussels Court, http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/eu-law-is-not-enough-why-fifa-s-
tpo-ban-survived-before-the-brussels-court1 (28.12.2016).
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model polityki transferowej, nie stają się właścicielami piłkarzy ani praw z nimi związanych 
(praw ekonomicznych i federacyjnych) i wobec tego za niesłuszne uznają określenie third-party  
ownership (TPO)9.

V.	Third-party ownership	a	prawo	konkurencji
Odnosząc się do zarzutu naruszenia reguł ochrony konkurencji wskazanych w art. 101 

i 102 TFUE, należy na wstępie rozważyć czy niniejsze normy prawne obejmują swoim zakresem 
działalność sportową. Z uwagi na brak norm odnoszących się wprost do konkurencji w sektorze 
sportowym, niezbędnym było dookreślenie tej kwestii w procesie stosowania prawa, w szczegól-
ności w kontekście monopolistycznej pozycji federacji sportowych (Kopczyk, 2012, s. 99–100). 
Pogodzenie specyfiki sportu z unijnym prawem konkurencji stanowiło bowiem znaczące wyzwanie. 
W sporcie na przestrzeni lat dokonało się wiele zmian organizacyjno-prawnych. Z uwagi na to, że 
zaczął on funkcjonować na zasadach handlowych, podmioty sportowe działające na rynku jako 
przedsiębiorstwa mogą tym samym wywierać wpływ na handel między państwami członkowskimi 
i zakłócać konkurencję na rynku wewnętrznym. Powyższe zagadnienie było przedmiotem analizy 
Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej: TSUE) w sprawie Meca-Medina10, w której po raz pierwszy 
dokonano oceny zgodności przepisów o specyficznym sportowym charakterze z unijnym prawem 
konkurencji. Trybunał uznał, że jeżeli dana działalność sportowa wchodzi w zakres stosowania 
Traktatu, wówczas warunki jej wykonywania podlegają wszystkim zobowiązaniom wynikającym 
z różnych postanowień Traktatu, wskazując w szczególności na przepisy regulujące swobodę 
przepływu pracowników i świadczenia usług, swobodę przedsiębiorczości oraz ochronę konku-
rencji. W świetle niniejszego orzeczenia działalność w sferze sportu została uznana za działalność 
gospodarczą podlegającą regułom ochrony konkurencji. Zrezygnowano tym samym z koncepcji 
wyjątku sportowego uznającego czysto sportowy cel określonej działalności jako przemawiający 
za wyłączeniem jej z zakresu oddziaływania reguł konkurencji (Jurkowska-Gomułka, 2010, s. 18). 
Jednakże pomimo iż sport nie podlega specjalnemu reżimowi sektorowemu, to posiada on pewne 
szczególne cechy, które wymuszają ostrożne stosowanie unijnych przepisów dotyczących kon-
kurencji (Rischka-Słowik, 2014, s. 365). Mając na uwadze powyższe, traktatowe reguły ochrony 
konkurencji znajdą zastosowanie nawet pomimo przyjęcia, iż przepisy Regulaminu FIFA o zakazie 
TPO nie tworzą ograniczeń w swobodnym przepływie osób, usług, kapitału, z racji tego, że odno-
szą się jedynie do sfery czysto sportowej i nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą. 

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Piau11 FIFA została uznana za 
związek związku przedsiębiorców (czyli tzw. związek drugiego stopnia – second level association) 
w rozumieniu art. 81 TWE (obecnie art. 101 TFUE) z uwagi na to, iż stanowi związek krajowych 
federacji piłkarskich, które z kolei są jednocześnie związkami przedsiębiorców zrzeszającymi 
kluby prowadzące działalność gospodarczą. Ponadto na gruncie niniejszej sprawy poddane zo-
stało w wątpliwość źródło uprawnień normatywnych FIFA do stanowienia ingerujących w sferę 
podstawowych wolności regulacji działalności gospodarczej, które co do zasady zastrzeżone 
jest dla kompetencji władz publicznych. Jedną z form praktyk ograniczających konkurencję 

 9 Doyen Sports defends its Third Party Investment business model against FIFA’s unilateral ban in Brussels Court, http://www.insticom.be/en/doyen-
sports-defends-its-third-party-investment-bu/ (28.12.2016).
10 C-519/04 P David Meca-Medina i Igor Majcen v. Komisja, ECLI:EU:C:2006:492.
11 T-193/02 Laurent Piau v. Komisja, ECLI:EU:T:2005:22.
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wskazaną w art. 101 ust. 1 TFUE jest decyzja związku przedsiębiorców. TSUE w sprawie Meca-
Medina stwierdził, iż decyzja związku przedsiębiorców ograniczająca swobodę działania może 
być uznana za naruszającą zakaz praktyk ograniczających konkurencję dopiero po uwzględnie-
niu całościowego kontekstu, w jakim została przyjęta lub wywołuje swoje skutki, które muszą być 
nieodłącznie związane z realizowaniem wyznaczonych w niej celów i czy są do nich proporcjo-
nalne12. W konsekwencji decyzje federacji sportowych, pomimo iż potencjalnie naruszają unijne 
prawo ochrony konkurencji, nie będą mogły być zakwestionowane, jeśli przedmiot ich regulacji 
nie może zostać ustanowiony w sposób odmienny (Kędzior, 2007, s. 12–13.) i o ile wpływają na 
handel w ramach UE (Materna, Jurkowska-Gomułka i Miąsik, 2012, s. 198–199). Wobec powyż-
szego decyzja FIFA – jako związku przedsiębiorców w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE – o zaka-
zie TPO jest objęta zakresem regulacji unijnych dotyczących ochrony konkurencji i powinna być 
oceniana m.in. z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w sprawie Meca-Medina. Tym samym 
wyrok w sprawie Meca Medina przyczynił się do rozszerzenia doktryny niezbędnych ograniczeń 
(ancillary restraints doctrine) na obszar sportu. Trybunał wzbogacił przesłanki oceny ograniczeń 
konkurencji zawarte (m.in. w sprawie Wouters13) o stwierdzenie, że praktyki ograniczające swo-
bodę stron nie stanowią niedozwolonego przez prawo unijne ograniczenia konkurencji, jeśli ich 
uzasadnieniem jest słuszny cel. 

Już z samej struktury organizacyjnej sportu wynika, że międzynarodowe federacje sportowe 
w zarządzanych przez nie dyscyplinach sportu posiadają siłę rynkową, gdyż ustalają wszelkie 
reguły i organizują współzawodnictwo sportowe na szczeblu międzynarodowym. Z jednej stro-
ny powyższy model organizacyjny jest akceptowany ze względu na potrzebę unifikacji regulacji 
w danej dyscyplinie, a także utrzymywania solidarności pomiędzy poszczególnymi szczeblami 
sportowej piramidy, z drugiej zaś – niekiedy może być przyczynkiem do nadużywania pozycji do-
minującej w sporcie zwłaszcza z uwagi na to, że międzynarodowe federacje sportowe zajmują 
się gospodarczym wykorzystywaniem praw związanych z rywalizacją sportową (Rischka-Słowik, 
2014, s. 390). Sąd I instancji w Brukseli w sprawie z wniosku Doyen Sports i Seraing United uznał, 
iż przepisy Regulaminu FIFA zakazujące TPO nie stanowią naruszenia swobody przepływu osób, 
usług, kapitału wewnątrz UE ani też reguł ochrony konkurencji. Zaznaczył również, iż kwestia do-
tycząca naruszenia pozycji dominującej przez FIFA w rozumieniu art. 102 TFUE powinna zostać 
oceniona przy uwzględnieniu specyfiki sportu oraz tego czy powyższe ograniczenia należy uznać 
za uzasadnione, proporcjonalne i niezbędne. W ten sposób zrezygnował z koncepcji bezwzględ-
nego zakazu i przyjął wypracowany w praktyce stosowania niniejszego artykułu model obronny 
pozwalający na niestwierdzenie naruszenia zakazu nadużycia pozycji dominującej w sytuacji, gdy 
działanie przedsiębiorstwa dominującego można obiektywnie uzasadnić (Jurkowska-Gomułka, 
2012, s. 346–347). Sąd I instancji w Brukseli stwierdził, iż powyższe przesłanki w przedmiotowej 
sprawie zostały zachowane, wskazując jednocześnie szereg niejasności związanych z funkcjono-
waniem TPO (m.in. nietransparentność powiązań klubów i piłkarzy z funduszami inwestycyjnymi) 
oraz zagrożeń z niego wynikających dla samych piłkarzy. Zdaniem belgijskiego sądu na istnieniu 
powyższego mechanizmu zależy w dużej mierze jedynie funduszom inwestycyjnym, tj. podmiotom 
spoza świata sportu, których akcjonariuszami są na ogół osoby nieznane. Ponadto współpraca 
12 C-519/04 P David Meca-Medina and Igor Majcen v. Komisja, op. cit.
13 C-309/99 J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh i Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, 
przy udziale Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap ECLI:EU:C:2002:98.
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funduszy inwestycyjnych z rywalizującymi ze sobą klubami stanowi konflikt interesów. Sąd I Instancji 
w Brukseli podkreślił zagrożenie wynikające z łatwej zbywalności praw do partycypacji w kwotach 
uzyskanych z transferu zawodnika. Za ideę mechanizmu TPO zostało uznane wzmożenie aktyw-
ności klubów na rynku transferowym co sprzeczne jest z zasadą stabilności kontraktowej, której 
ochronę mają na celu przepisy transferowe. Sąd zwrócił również uwagę na to, iż często kluby, 
podpisując umowy z funduszami inwestycyjnymi, zgadzają się na zastrzeżenie kar umownych 
z tytułu braku transferu zawodnika. W związku z tym, np. w sytuacji kontuzji piłkarza, ponoszone 
ryzyko po stronie klubu i funduszu inwestycyjnego nie jest równomierne. Dodatkowym argumen-
tem w niniejszej sprawie było stanowisko Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych 
Piłkarzy FIFPro, która krytycznie odniosła się do mechanizmu TPO14. 

Jednakże działalność funduszy inwestycyjnych w piłce nożnej wiąże się z wieloma udogodnie-
niami dla klubów i samych piłkarzy. Głównym jej skutkiem jest wyrównywanie szans mniej zamożnych 
klubów na osiągnięcie sportowego sukcesu poprzez umożliwienie im dokonania transferu zawod-
nika reprezentującego odpowiednie umiejętności – niejednokrotnie fundusze w znacznym stopniu 
finansują także wynagrodzenie kontraktowe piłkarzy. Wobec powyższego brak wsparcia ze strony 
podmiotów trzecich sprawi, iż ich rywalizacja z klubami piłkarskimi dysponującymi największymi bu-
dżetami stanie się jeszcze trudniejsza. Tym samym spowoduje to spadek atrakcyjności rozgrywek 
piłkarskich. Ponadto korzystanie z pomocy zewnętrznych podmiotów inwestujących w transfery 
pozwoli klubom piłkarskim lepiej zagospodarować ich „macierzysty” budżet, np. poprzez inwestycje 
w szkolenie młodzieży, rozwój bazy sportowej czy tzw. merchandising. Kolejnym pozytywnym aspek-
tem przemawiającym za utrzymaniem mechanizmu TPO jest jego wpływ na rozwój kariery młodych 
piłkarzy. Fundusze inwestycyjne często korzystają z pomocy szerokiego zaplecza scoutingowego 
i starają się wyselekcjonować młodych adeptów piłki nożnej. Następnie umożliwiają im podpisanie 
profesjonalnego kontraktu z klubem sportowym, w którym mogą rozwijać swoje umiejętności, często 
zapewniając im jednocześnie środki finansowe na opiekę medyczną (Recruitment TPO)15. Wszystko 
to sprawia, iż działalność funduszy inwestycyjnych może również przysłużyć się rozwojowi piłki nożnej.

VI.	Podsumowanie
Z całą pewnością należy stwierdzić, iż działania FIFA ograniczają konkurencję w świetle 

art. 101 lub art. 102 TFUE. Ponadto decyzja FIFA stanowi zakazaną formę oddziaływania na 
konkurencję polegającą na jej zapobieżeniu, gdyż celem niniejszej decyzji jest eliminacja me-
chanizmu TPO na rynku właściwym (Jurkowska-Gomułka, 2012, s. 193). Trudno nie zgodzić się 
zatem ze stanowiskiem wnioskodawców16, iż działalność funduszy inwestycyjnych wynika ze 
swobody przedsiębiorczości zagwarantowanej w TFUE, której ograniczenia powinny być ustana-
wiane w drodze wyjątku. Sąd I instancji w Brukseli błędnie zakwalifikował ograniczenia wynika-
jące z regulacji z art. 18 ter Regulaminu FIFA jako uzasadnione, proporcjonalne oraz niezbędne, 
a tym samym dopuszczalne w kontekście art. 102 TFUE. Pomimo iż FIFA nie działa aktywnie na 
rynku transferowym, to jej regulacje, pod groźbą zastosowania środków dyscyplinarnych, mogą 
znacznie zmniejszyć aktywność klubów na rynku transferowym z uwagi na to, że pozyskiwanie 

14 EU Law is not enough: Why FIFA’s TPO ban survived its first challenge before the Brussels Court, op. cit.
15 KPMG Report 2013, s. 13, op. cit.
16 Doyen Sports defends its Third Party Investment business model against FIFA’s unilateral ban in Brussels Court, op. cit.
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środków finansowych na zakontraktowanie piłkarzy zostało znacznie ograniczone. W rezultacie 
całkowity zakaz TPO, którego negatywne skutki opisane powyżej mogą być potencjalnie lub rze-
czywiście odczuwalne na rynku właściwym lub znacznej jego części (Jurkowska-Gomułka, 2012, 
s. 343–344), stanowi nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu art. 102 TFUE. Warto jednak 
zaznaczyć, iż Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu zasądził17 od klubu odstępującego na rzecz fun-
duszu inwestycyjnego kwotę wskazaną w zawartej między nimi umowie, której przedmiotem było 
zobowiązanie klubu pozyskującego zawodnika z wykorzystaniem środków finansowych pocho-
dzących z funduszu inwestycyjnego do zapłaty na jego rzecz określonej części kwoty uzyskanej 
w przypadku przyszłego transferu tego zawodnika. 

Wobec opisanych wcześniej licznych korzyści wynikających z tejże działalności zasadnym 
wydaje się nałożenie na fundusze inwestycyjne szeregu obowiązków informacyjnych. Niniejsza 
regulacja mogłaby skuteczniej chronić kluby sportowe i piłkarzy przed, zasygnalizowaną przez 
sąd I instancji w Brukseli w orzeczeniu z 24 lipca 2015 r., nietransparentnością funduszy inwe-
stycyjnych i ich powiązań z innymi podmiotami, jednocześnie nie pozbawiając klubów możności 
skorzystania z korzyści związanych z funkcjonowaniem tego mechanizmu. Ponadto należałoby 
poszukać odpowiednich rozwiązań w kwestii równomierniejszego rozłożenia ryzyka z tytułu kontuzji 
zawodnika. Kolejnym rozwiązaniem wydaje się stworzenie rejestru klauzul niedozwolonych, które 
nie mogłyby zostać umieszczone w umowach zawieranych przez kluby sportowe i zawodników 
z funduszami inwestycyjnymi. Osiągnięcie kompromisu w sprawie TPO stanowi zatem olbrzymie 
wyzwanie wymagające aktywnego uczestnictwa zarówno FIFA, FIFPro (Międzynarodowej Federacji 
Piłkarzy Zawodowych), reprezentantów funduszy inwestycyjnych oraz Komisji Europejskiej, jed-
nakże jego skutki mogą być niezwykle korzystne w kontekście rozwoju piłki nożnej.
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Streszczenie
W artykule omówione zostały wzajemne relacje zakresu odpowiedzialności administracyjnej i karnej 
za umyślne doprowadzenie przez osobę fizyczną do zawarcia przez przedsiębiorcę porozumie-
nia przetargowego. W pierwszej kolejności przedstawione zostały regulacje prawne dotyczące 
odpowiedzialności osoby fizycznej w związku z zawarciem przez przedsiębiorcę porozumienia 
przetargowego w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym. Następnie opisano istniejące 
różnice w zakresach podmiotowych i przedmiotowych tych regulacji, wskazując na obszary, 
w których może dochodzić do kumulacji podstaw odpowiedzialności osoby fizycznej w związku 
z zawarciem porozumienia przetargowego oraz na obszary, w których brakuje podstaw prawnych 
do wymierzenia sankcji wobec takiej osoby fizycznej. W ostatniej części autorka dokonuje oceny 
obecnie obowiązujących przepisów regulujących odpowiedzialność administracyjną i karną za 
umyślne doprowadzenie przez osobę fizyczną do zawarcia przez przedsiębiorcę porozumienia 
przetargowego.

Słowa	kluczowe: zmowa przetargowa; porozumienie ograniczające konkurencję; kara pieniężna; 
art. 305 k.k.

JEL:	K14, K21

I.	Wprowadzenie
Porozumienia przetargowe1 nie tylko są jednymi z najcięższych naruszeń negatywnie od-

działujących na konkurencję, lecz także nierzadko prowadzą do wyrządzenia szkody po stronie 
zamawiającego czy też innych uczestników postępowania przetargowego. Przepisy odnoszące 
się do zjawiska wchodzenia w tego rodzaju porozumienia znajdują się w ustawach należących 
do różnych gałęzi prawa, w szczególności w ustawie z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (dalej: uokik)2, ustawie z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (dalej: k.k.)3, ustawie 
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp)4 czy też ustawie z 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.)5. Wprawdzie charakter tych regulacji jest odmienny, ale fakt, 
że do porozumień przetargowych bezpośrednio odnoszą się przepisy tak wielu ustaw, może sta-
nowić dowód na to, że zwalczanie tego rodzaju porozumień jest w ocenie ustawodawcy istotne. 
Spośród wymienionych powyżej aktów prawnych w kontekście odpowiedzialności osoby fizycz-
nej za wejście przedsiębiorcy w porozumienie przetargowe najistotniejsze są przepisy zawarte 
w uokik oraz k.k. 

Porozumienie przetargowe może stanowić porozumienie ograniczające konkurencję i w ten 
sposób jego zawarcie może naruszać zakaz określony w przepisie art. 6 ust. 1 uokik. Przepis 

1 Przez pojęcie „porozumienie przetargowe” autorka publikacji rozumie wszelkiego rodzaju porozumienia zawierane w związku z przetargiem zarówno 
publicznym, jak i prywatnym, których celem lub skutkiem jest niezgodne z prawem wpłynięcie przez jego strony na przebieg lub wynik przetargu. W kon-
sekwencji w zakresie tego określenia mieszczą się tak zmowy przetargowe, tj. porozumienia określone w art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, jak i porozumienia, 
które ze względu na swój zakres nie mogą zostać uznane za zmowę przetargową, jako że dotyczą one uzgadniania przez ich strony innych elementów 
niż treść składanych ofert (o czym szerzej w punkcie II.2. niniejszej publikacji). 
2 T.j. Dz.U. 2017, poz. 229.
3 T.j. Dz.U. 2016, poz. 1137 ze zm.
4 T.j. Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.
5 T.j. Dz.U. 2016, poz. 380 ze zm.
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art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik wyróżnia szczególny, bo nazwany rodzaj porozumienia ograniczającego 
konkurencję – zmowę przetargową. Stosownie do tego przepisu porozumieniem ograniczającym 
konkurencję jest uzgadnianie przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez 
tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych 
ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny. Już w tym miejscu należałoby zasygnalizować, że 
porozumieniem przetargowym, naruszającym zakaz porozumień ograniczających konkurencję, 
może być także uzgodnienie przez przedsiębiorców uczestniczących lub dopiero zamierzających 
wziąć udział w przetargu innych elementów niż warunki składanych ofert. Wprawdzie takie po-
rozumienie nie powinno być uznawane za zmowę przetargową, jednakże zakwalifikowanie go 
jako inne porozumienie nazwane (np. porozumienie cenowe czy porozumienie podziałowe) lub 
porozumienie nienazwane (naruszające ogólny zakaz porozumień ograniczających konkurencję 
określony w art. 6 ust. 1 uokik, ale niewyczerpujący przesłanek warunkujących jego subsumpcję 
pod art. 6 ust. 1 pkt 1–6 uokik) nie jest wykluczone (Modzelewska-Wąchal, 2002, s. 86; Stawicki, 
2016, s. 266; Podrecki, 2014, s. 878–879; Materna, 2016, s. 188–190). 

Do 17 stycznia 2015 r. przepisy uokik przewidywały, że w związku z naruszeniem przez 
przedsiębiorców zakazów niedozwolonych praktyk określonych w tej ustawie do odpowiedzial-
ności administracyjnej określonej w prawie ochrony konkurencji mogli zostać pociągnięci sami 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 1 uokik (jako adresaci określonych w ustawie zakazów). 
W konsekwencji w przypadku naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję, w tym 
zawarcia porozumienia przetargowego, warunkiem pociągnięcia osoby fizycznej do odpowiedzial-
ności administracyjnej na podstawie przepisów uokik było wypełnienie przez tę osobę przesłanek 
do uznania jej za przedsiębiorcę w rozumieniu z art. 4 pkt 1 uokik (np. prowadzenie jednoosobowej 
działalności gospodarczej lub wykonywanie wolnego zawodu). Natomiast w przypadku przedsię-
biorców będących podmiotami zbiorowym pociągnięcie osób fizycznych, działających w imieniu 
takiego przedsiębiorcy, do odpowiedzialności określonej w przepisach uokik nie było możliwe. 

Ustawa z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego6 wprowadziła z dniem 18 stycznia 2015 r. odpowie-
dzialność osoby zarządzającej7 za umyślne dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę 
zakazów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1–6 uokik lub w art. 101 ust. 1 lit. a–e Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) (art. 6a uokik). Odpowiedzialność administracyjnoprawna 
osób zarządzających na podstawie przepisów uokik została tym samym ograniczona wyłącznie do 
ściśle określonych, nazwanych porozumień ograniczających konkurencję. Jej zakres nie obejmuje 
jednak umyślnego dopuszczenia do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu określonego w art. 6 
ust. 1 pkt 7 uokik, czyli dopuszczenia do zawarcia zmowy przetargowej. W uzasadnieniu projektu 
ustawy nowelizującej wyjaśniono, że możliwość pociągnięcia osoby fizycznej do odpowiedzialności 
karnej za tego rodzaju porozumienia przewidziana jest w k.k.8, a w ocenie projektodawcy zjawisko 
podwójnego karania osób zarządzających za te same czyny na podstawie przepisów uokik oraz 

6 Dz.U. 2014, poz. 945.
7 Warto zaznaczyć, że osobą zarządzającą w rozumieniu art. 4 pkt 3a uokik może być nie tylko osoba fizyczna, lecz także podmiot zbiorowy, np. spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca komplementariuszem w spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej (szerzej zob.: Piszcz, 
2014, s. 115). Jednakże ze względu na problematykę poruszaną w tej publikacji autorka w zakresie pojęcia osoby zarządzającej ograniczy się jedynie 
do osób fizycznych.
8 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z projektami 
aktów wykonawczych z 30.08.2013 r., Druk nr 1703, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1703 (02.02.2017), s. 35. 
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k.k. nie występuje9. Jak się wydaje, choć nie zostało to wprost wyrażone w uzasadnieniu projektu 
ustawy nowelizującej, fakt, że przepisy k.k. umożliwiają karanie osób fizycznych za zmowy prze-
targowe zadecydował o nieobejmowaniu przepisem art. 6a uokik zachowania polegającego na 
umyślnym dopuszczeniu przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu 
określonego w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik.

Wejście w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub 
instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, jest jedną z postaci przestępstwa zakłóce-
nia przetargu publicznego określonego w przepisach art. 305 § 1 i 2 k.k.10. Ochronie prawnej na 
podstawie tego przepisu podlega wyłącznie przetarg publiczny (Wróbel, 2016, s. 800; Zawłocki, 
2013, s. 879)11. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech. 

Celem niniejszej publikacji jest zbadanie wzajemnych relacji przepisów ustanawiających 
odpowiedzialność administracyjną określoną w prawie ochrony konkurencji i odpowiedzialność 
karną osoby fizycznej w związku z zawarciem porozumienia przetargowego. Wnioski płynące 
z tej analizy powinny pozwolić znaleźć odpowiedź na pytanie, czy obowiązujące przepisy prawa 
ochrony konkurencji i prawa karnego, regulujące zasady ponoszenia przez osobę fizyczną odpo-
wiedzialności za doprowadzenie do zawarcia przez przedsiębiorcę porozumienia przetargowego, 
są wobec siebie komplementarne. Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie wymaga przeana-
lizowania także czy w obowiązującym stanie prawnym możliwe jest, aby osoba fizyczna, która 
umyślnie dopuściła do zawarcia przez przedsiębiorcę porozumienia przetargowego, nie poniosła 
żadnego rodzaju odpowiedzialności z uwagi na brak podstawy prawnej do wymierzenia wobec 
niej sankcji administracyjnej, czy też sankcji karnej. Już na wstępie warto wskazać, że w zakresie 
relacji przepisów prawa ochrony konkurencji i prawa karnego odnoszących się do problematyki 
porozumień przetargowych w doktrynie zwrócono uwagę na pojawiający się problem kumulacji 
obu wspomnianych rodzajów odpowiedzialności (por. m.in. Minkiewicz, 2015, s. 29; Materna, 
2016, s. 388 i n.; Materna i Zawłocka-Turno, 2015, s. 20; Zientara, 2015, s. 104). W związku 
z powyższym problematyka podwójnej odpowiedzialności zostanie jedynie zasygnalizowana i nie 
będzie szczegółowo analizowana. 

Rozwiązanie tak zakreślonego problemu badawczego będzie wymagało przeanalizowania 
przepisów uokik, regulujących odpowiedzialność osób fizycznych za dopuszczenie do narusze-
nia przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ograniczających konkurencję12 oraz przepisów k.k. 
penalizujących przestępstwo zakłócenia przetargu publicznego, polegającego na wejściu w po-
rozumienie z inną osobą na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której 
przetarg jest dokonywany13. 

 9 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z projektami 
aktów wykonawczych z 30.08.2013 r., s. 43.
10 T.j. Dz.U. 2016, poz. 1137 ze zm.
11 W przypadku porozumień zawieranych na szkodę zamawiającego organizującego przetarg prywatny podstawę odpowiedzialności karnej może 
stanowić przepis art. 286 k.k. dotyczący oszustwa (Wróbel, 2016, s. 802).
12 W artykule omówione zostaną jedynie porozumienia przetargowe zawierane pomiędzy uczestnikami przetargu (porozumienia horyzontalne). W kon-
sekwencji poza zakresem publikacji pozostawione zostaną zagadnienia związane z zawieraniem porozumień przetargowych pomiędzy organizatorem 
przetargu a uczestnikiem przetargu, albowiem ze względu na złożony charakter obu zagadnień, w ocenie autorki, wymagają one omówienia w osobnych 
publikacjach.
13 Pozostałe postaci tego przestępstwa nie będą analizowane. 
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II.	Odpowiedzialność	osoby	fizycznej	 
w	związku	z	zawarciem	przez	przedsiębiorcę	 

porozumienia	przetargowego	w	prawie	ochrony	konkurencji
1.	Uwagi	wprowadzające

Przepis art. 6 ust. 1 uokik ustanawia zakaz porozumień ograniczających konkurencję. 
Przesłankami tego zakazu są zawarcie porozumienia w rozumieniu art. 4 pkt 5 uokik pomiędzy 
co najmniej dwoma niezależnymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 pkt 1 uokik, którego ce-
lem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji 
na rynku właściwym. 

Polski ustawodawca zdecydował się na wyodrębnienie w otwartym katalogu porozumień 
ograniczających konkurencję zmowy przetargowej jako odrębnego, nazwanego rodzaju zakaza-
nego porozumienia (art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik). Analogiczny zabieg nie został zastosowany w prawie 
unijnym – w przepisie art. 101 ust. 1 TFUE, na którym polska regulacja zakazu była wzorowana, 
praktyka polegająca na antykonkurencyjnym wpływaniu na przebieg lub wynik postępowania 
przetargowego nie została wyodrębniona. Nie oznacza to jednak, że zawieranie tego rodzaju po-
rozumień jest dopuszczalne w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji. Zmowy przetargowe, 
jeżeli mogą wywierać wpływ na handel między państwami członkowskimi, naruszają także unijny 
zakaz porozumień ograniczających konkurencję, ponieważ spełniają one ogólne przesłanki tego 
zakazu (por. m.in. Król-Bogomilska, 2013, s. 89; Stawicki, 2016, s. 263; Kohutek, 2014, pkt 6.7., 
Materna, 2016, s. 153). Wprowadzenie przez ustawodawcę krajowego zmowy przetargowej jako 
odrębnego rodzaju nazwanego porozumienia ograniczającego konkurencję może świadczyć o tym, 
że ten rodzaj porozumień został przez krajowego ustawodawcę uznany za szczególnie szkodliwy 
dla konkurencji (Stawicki, 2016, s. 263; Kohutek, 2014, pkt 6.7.). 

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik obejmuje swym zakresem wszystkie przetargi bez wzglę-
du na to, przez kogo przetarg jest organizowany, jaki jest jego przedmiot oraz do jakiego kręgu 
adresatów jest on skierowany (Jurkowska-Gomułka, 2014, s. 298). Bez znaczenia w tym zakresie 
pozostaje czy reguły przeprowadzania przetargu określone są normami prawa publicznego, czy 
też prywatnego (Stawicki, 2016, s. 265–266). Niemniej jednak, w przypadku przetargów innych niż 
prowadzone na podstawie przepisów pzp podjęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) działań przeciwko przedsiębiorcom zawierającym porozu-
mienie przetargowe odnoszące się do tego rodzaju przetargów wymaga uprzedniego ustalenia 
istnienia przesłanki interesu publicznego (Jurkowska-Gomułka, 2014, s. 298). 

2.	Porozumienie	przetargowe	–	zmowa	przetargowa	czy	inne	porozumienie	nazwane?

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik zakazane są porozumienia polegające na 
uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców 
i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczegól-
ności zakresu prac lub ceny. Na tle powyższej regulacji w doktrynie prawa ochrony konkurencji 
podnoszone są wątpliwości czy wobec tego, że powyższy przepis odnosi się wprost jedynie do 
uzgadniania warunków składanych ofert, możliwe jest obejmowanie zakresem tej regulacji także 
uzgodnień dotyczących nie tyle treści składanych ofert, ile warunków udziału w przetargu, czy 
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też uzgadniania kręgu podmiotów, które wezmą udział w przetargu (Jurkowska-Gomułka, 2014, 
s. 299). Ich źródłem jest zasada nullum crimen sine lege, zakazująca dokonywania wykładni roz-
szerzającej przepisów, za których naruszenie przewidziana jest sankcja (Stawicki, 2016, s. 266)14. 

Mając na uwadze brzmienie przepisu art. 6a uokik, który nie przewiduje odpowiedzialności 
osoby zarządzającej na podstawie uokik za umyślne dopuszczenie do naruszenia przez przed-
siębiorcę zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, rozstrzygnięcie czy zakres przedmioto-
wy przepisu art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik obejmuje porozumienie, na podstawie którego jego strony 
uzgadniają jedynie sposób zachowania w toku postępowania przetargowego, jest kluczowe15. 
W przypadku uznania, że tego rodzaju porozumienia nie mogą zostać zakwalifikowane jako za-
chowania naruszające przepis art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, ale powinny być traktowane jako naruszenie 
przepisów art. 6 ust. 1 pkt 1–3 uokik, pociągnięcie osoby zarządzającej, która umyślnie dopro-
wadziła do zawarcia takiego porozumienia przetargowego, do odpowiedzialności na podstawie 
uokik pozostawałoby sprawą otwartą. 

Ścisła wykładnia przepisu art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik16 nakazuje jego stosowanie tylko do tych 
porozumień, które polegają na uzgadnianiu warunków składanych ofert (Modzelewska-Wąchal, 
2002, s. 86; Podrecki, 2014, s. 878–879; Stawicki, 2016, s. 266; Materna, 2016, s. 188; por. rów-
nież: Jurkowska-Gomułka, 2014, s. 299). Jeżeli zatem przedmiotem porozumienia jest ustalenie 
innych niż warunki składanych ofert aspektów wiążących się z przetargiem (np. dotyczy ono wa-
runków, po spełnieniu których wybrany przedsiębiorca uchyli się od podpisania umowy), to poro-
zumienie takie nie może zostać uznane za porozumienie, o którym mowa w przepisie art. 6 ust. 1 
pkt 7 uokik. Podobnie będzie w przypadku, gdy przedmiotem porozumienia jest zobowiązanie się 
przedsiębiorcy do powstrzymania się od złożenia oferty w określonym postępowaniu, w zamian 
za zobowiązanie się przez innego uczestnika porozumienia do niezłożenia oferty w innym prze-
targu. Takie porozumienie nie powinno być uznawane za zmowę przetargową i kwalifikowane na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, ale analizowane raczej jako naruszające przepis art. 6 ust. 1 
pkt 3 uokik. Zakwalifikowanie takiego zachowania na drugiej ze wskazanych podstaw prawnych 
otwierałoby możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za zawarcie porozumienia ograniczają-
cego konkurencję także osoby zarządzającej. Przy ocenie czy porozumienie, na podstawie które-
go przedsiębiorcy dzielą pomiędzy siebie przetargi, może zostać uznane za zmowę przetargową 
w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, konieczne staje się zatem wnikliwe analizowanie 
treści zawartego porozumienia, w tym także analiza zachowań przedsiębiorców przejawianych 
w wykonaniu tego porozumienia. 

Analiza odnoszących się do porozumień przetargowych decyzji Prezesa UOKiK o uznaniu 
praktyki za ograniczającą konkurencję wydanych do 31 grudnia 2016 r. pokazuje, że powyższe 
rozróżnienie nie było przez Prezesa UOKiK dotychczas dokonywane. W praktyce decyzyjnej 
wielokrotnie zdarzało się, że pomimo postawienia przedsiębiorcy zarzutu naruszenia zakazu 
14 Zdaniem A. Stawickiego przepis art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik nie obejmuje porozumień, których przedmiotem jest powstrzymanie się przez przedsiębior-
ców od udziału w przetargu w zamian za powstrzymanie się przez inne strony porozumienia od udziału w innych przetargach (Stawicki, 2016, s. 266). 
E. Modzelewska-Wąchal uważa, że tego rodzaju porozumienia nie stanowią zmowy przetargowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, ale stanowią 
porozumienie podziałowe według kryteriów podmiotowych określone w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 3 uokik (Modzelewska-Wąchal, 2002, s. 86).
15 W oparciu o regulację prawną obowiązującą do 17.01.2015 r. K. Kohutek wskazywał, że rozstrzyganie tych wątpliwości jest bezprzedmiotowe, jako 
że niezależnie od uznania, że zachowania takie stanowią praktyki określone w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik lub w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 3 uokik, 
stanowić będą zakazane porozumienie i niemożliwe będzie skorzystanie z wyłączenia jako porozumienia bagatelne (art. 7 ust. 3 uokik). Zob. Kohutek, 
2014, pkt 6.7. Po zmianach wprowadzonych z dniem 18.01.2015 r. problematyka ta zyskała na znaczeniu. 
16 Z uwagi na zakaz dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów wprowadzających odpowiedzialność zastosowanie innego rodzaju wykładni niż 
ścisła byłoby niedopuszczalne.
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porozumień ograniczających konkurencję polegającego na uzgadnianiu obok warunków składa-
nych ofert także innych zachowań w postępowaniu przetargowym, w sentencji decyzji jako pod-
stawę prawną wydania decyzji wskazywano jedynie przepis art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik17. Co więcej, 
jedna z decyzji wydana na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik zarówno w sentencji, jak 
i w uzasadnieniu wskazuje na to, że przedmiotem zarzucanej praktyki było zawarcie porozu-
mienia polegającego na uzgodnieniu przez przedsiębiorców zachowania w toku prowadzonego 
przetargu, co miało doprowadzić do wyboru oferty jednego z nich18. Jednocześnie Prezes UOKiK 
w żadnej części tej decyzji nie powołał się na uzgadnianie przez przedsiębiorców warunków ofert 
składanych w postępowaniu. 

3.		Zakres	odpowiedzialności	administracyjnej	osób	fizycznych	za	wejście	przedsiębiorcy	
w	porozumienie	przetargowe

Zakaz porozumień ograniczających konkurencję skierowany jest do przedsiębiorcy w rozu-
mieniu przepisu art. 4 pkt 1 uokik. Dlatego też w przypadku, gdy przedsiębiorcą zawierającym 
porozumienie przetargowe, będące porozumieniem ograniczającym konkurencję, jest osoba 
fizyczna, Prezes UOKiK może nałożyć na nią karę pieniężną. Możliwość wymierzenia osobie 
fizycznej (przedsiębiorcy) kary jest niezależna od sposobu zakwalifikowania naruszenia (jako 
naruszającego regułę ogólną z art. 6 ust. 1 uokik czy też jako porozumienie nazwane – zmowę 
przetargową lub inne porozumienie nazwane). 

W przypadku innych osób fizycznych, kwestie związane z odpowiedzialnością administracyjną 
na podstawie przepisów uokik są znacznie bardziej złożone. Jak zostało wskazane na wstępie, 
przepisy uokik umożliwiają pociągnięcie do osobistej odpowiedzialności administracyjnej tylko 
takiej osoby fizycznej, niebędącej przedsiębiorcą naruszającym zakaz, która jednocześnie speł-
nia przesłanki do uznania jej za osobę zarządzającą w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 3a uokik. 
W przypadku innych osób fizycznych, uokik nie daje podstaw pociągnięcia ich do odpowiedzial-
ności administracyjnej za doprowadzenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu porozumień 
ograniczających konkurencję. 

Należy także zauważyć, że przepis art. 6a uokik nie przewiduje odpowiedzialności osoby 
zarządzającej, która w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naru-
szenia zakazu zawierania porozumienia określonego w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik umyślnie 
dopuściła do naruszenia przez przedsiębiorcę tego zakazu. Dlatego też w przypadku uznania, że 
zachowanie przedsiębiorcy wyczerpało przesłanki określone w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik 
nałożenie na osobę zarządzającą tym przedsiębiorcą kary pieniężnej na podstawie przepisu 
art. 106a ust. 1 uokik będzie wyłączone. W przypadku jednak, gdy przedmiotem porozumienia 
dotyczącego co prawda udziału przez przedsiębiorców w przetargu byłoby uzgadnianie innych 
kwestii niż warunki ofert i zakwalifikowania takiego porozumienia, np. jako porozumienie podzia-
łowe z art. 6 ust. 1 pkt 3 uokik, odpowiedzialność osoby fizycznej za umyślne dopuszczenie do 
naruszenia przez przedsiębiorcę tego zakazu nie jest wykluczona. 

17 Zob. przykładowo dec. Prezesa UOKiK z: 19.08.2016 r., RLU-5/2016, 28.12.2015 r., RKT-19/2015, 15.12.2015 r., RŁO-11/2015, 14.12.2015 r., RKT-
14/2015, 28.08.2015 r., RKR-8/2015, 27.08.2015 r., RŁO-6/2015, 30.06.2015 r., RGD-1/2015.
18 W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że „[w] ocenie Prezesa UOKiK, strony niniejszego postępowania zawarły porozumienie polegające na ogra-
niczaniu ofert przetargowych poprzez cofnięcie oferty złożonej przez dwóch uczestników porozumienia”. Zob. dec. Prezesa UOKiK z 3.11.2014, RPZ-
32/2014, s. 14.
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4.	Karalność	porozumień	przetargowych	na	podstawie	uokik	w	ujęciu	statystycznym

Jak wynika z bazy decyzji wydanych w latach 2013–2015, Prezes UOKiK19 stwierdzał naru-
szenie przepisu art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik relatywnie często. 

W 2015 r. wydał 10 decyzji, w których stwierdził naruszenie przez przedsiębiorców zakazu 
porozumień ograniczających konkurencję, z czego aż w ośmiu20 z nich jako podstawę prawną 
wskazano art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. Jedynie dwie decyzje21 z tego okresu dotyczą innych rodzajów 
porozumień ograniczających konkurencję. Podobnie było także w 2014 r. Prezes UOKiK wydał 
wówczas 18 decyzji stwierdzających naruszenie zakazu porozumień ograniczających konkuren-
cję. Aż 13 z tych decyzji22 wydanych zostało na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, podczas gdy 
inna podstawa prawna została wskazana jedynie w pięciu23. Natomiast zupełnie inną tendencję 
zaobserwować można w 2013 r., kiedy wydano łącznie 25 decyzji stwierdzających naruszenie 
zakazu porozumień ograniczających konkurencję, z czego jedynie dziewięć decyzji24 dotyczyło 
naruszenia art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, a 16 decyzji25 wskazywało na inny rodzaj porozumienia ogra-
niczającego konkurencję. 

5.	Podsumowanie	

Odpowiedzialność administracyjna przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, za naruszenie 
zakazu zawierania porozumień, których celem lub skutkiem jest niezgodne z prawem ochrony 
konkurencji wpłynięcie na przetarg, nie budzi wątpliwości. W odniesieniu zaś do osób fizycznych 
innych niż przedsiębiorca naruszający zakaz, kwestia możliwości pociągnięcia takiej osoby do 
indywidualnej odpowiedzialności administracyjnej jest bardziej złożona. 

Przepis art. 6a uokik nie przewiduje odpowiedzialności osoby zarządzającej, która w ramach 
sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia zakazu określonego w art. 6 
ust. 1 pkt 7 uokik umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez 
tego przedsiębiorcę tego zakazu. Jeżeli jednak treść porozumienia związanego z uczestnictwem 
w przetargu wykluczałaby możliwość uznania tego porozumienia za naruszające art. 6 ust. 1 pkt 7 
uokik i jednocześnie umożliwiała zakwalifikowanie go jako naruszenia z art. 6 ust. 1 pkt 1–3 uokik, 
wówczas kwestia możliwości pociągnięcia osoby zarządzającej, która umyślnie doprowadziła do 
zawarcia przez przedsiębiorcę takiego zakazu, nie może zostać wyłączona.

Warto także zauważyć, że wysokość kary pieniężnej, jaka może zostać nałożona na osobę 
fizyczną w związku z zawarciem porozumienia przetargowego, uzależniona jest od roli tej osoby. 
W przypadku osoby fizycznej, będącej przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 1 uokik, za naruszenie 

19 Zob. http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf (02.02.2017).
20 Dec. Prezesa UOKiK z: 30.06.2015 r., RGD-1/2015, 14.07.2015 r., DOK-2/2015, 27.08.2015 r., RŁO-6/2015, 28.08.2015 r., RKR-8/2015, 14.12.2015 r., 
RKT-14/2015, 15.12.2015 r., RŁO-11/2015, 28.12.2015 r., RKR-19/2015, 30.12.2015 r., RKR-18/2015. 
21 Dec. Prezesa UOKiK z: 8.12.2015 r., DOK-4/2015, 28.12.2015 r., RWA-24/2015.
22 Dec. Prezesa UOKiK z: 27.06.2014 r., DOK-1/2014, 7.10.2014 r., RKR-21/2014, 17.10.2014 r., RPZ-30/2014, 3.11.2014 r., RPZ-32/2014, 28.11.2014 r., 
RGD-21/2014, 15.12.2014 r., RKR-30/2014, 30.12.2014 r., DOK-10/2014, 30.12.2014 r., RKR-35/2014, 30.12.2014 r., DOK-8/2014, 30.12.2014 r., DOK-
9/2014, 30.12.2014 r., DOK-11/2014, 30.12.2014 r., RLU-29/2014, 31.12.2014 r., RBG-47/2014.
23 Dec. Prezesa UOKiK z: 31.03.2014 r., RKT-04/2014, 2.12.2014 r., RLU-24/2014, 8.12.2014 r., RLU-25/2014, 8.12.2014 r., RKT-42/2014, 30.12.2014 r., 
DOK-7/2014.
24 Dec. Prezesa UOKiK z: 25.10.2013 r., RWR-31/2013, 20.12.2013 r., RLU-37/2013, 24.12.2013 r., RLU-40/2013, 30.12.2013 r., RŁO-59/2013, 
30.12.2013 r., RŁO-60/2013, 30.12.2013 r., RŁO-61/2013, 30.12.2013 r., RŁO-62/2013, 30.12.2013 r., RKR-51/2013, 31.12.2013 r., RBG-47/2013.
25 Dec. Prezesa UOKiK z: 25.06.2013 r., DOK-1/2013, 28.06.2013 r., RKT-16/2013, 19.07.2013 r., RKT-21/2013, 21.08.2013 r., DOK-2/2013, 28.08.2013 r., 
DOK-3/2013, 6.12.2013 r., DOK-4/2013, 16.12.2013 r., RKT-46/2013, 24.12.2013 r., RKT-50/2013, 24.12.2013 r., RKT-51/2013, 24.12.2013 r., RLU-
39/2013, 30.12.2013 r., RGB-42/2013, 30.12.2013 r., RKR-48/2013, 31.12.2013 r., RŁO-63/2013, 31.12.2013 r., DOK-5/2013, 31.12.2013 r., DOK-6/2013, 
31.12.2013 r., DOK-7/2013.
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zakazu i zawarcie takiego porozumienia (niezależnie od jego kwalifikacji jako naruszające regułę 
ogólną z art. 6 ust. 1 uokik, czy też uznania go za porozumienie nazwane, w tym za zmowę prze-
targową) kara pieniężna nie może być wyższa niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym 
poprzedzającym rok nałożenia kary (art. 106 ust. 1 pkt 1 uokik). Natomiast w przypadku osoby 
fizycznej, spełniającej przesłanki do uznania jej za osobę zarządzającą, maksymalna kara pieniężna 
za umyślne dopuszczenie do zawarcia porozumienia nie może przekroczyć 2.000.000 zł (art. 106a 
ust. 1 uokik), przy czym warunkiem nałożenia tej kary byłoby zakwalifikowanie porozumienia jako 
porozumienia nazwanego innego niż zmowa przetargowa określona w art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. 

Analiza decyzji Prezesa UOKiK wydanych w latach 2013–2015 pokazuje, że decyzje stwier-
dzające naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję relatywnie często dotyczą 
porozumień przetargowych. Zwłaszcza w latach 2014–2015 decyzje stwierdzające zawarcie po-
rozumienia przetargowego stanowiły istotną część wszystkich decyzji w sprawach porozumień 
ograniczających konkurencję. 

III.	Odpowiedzialność	osoby	fizycznej	 
w	związku	z	zawarciem	przez	przedsiębiorcę	 
porozumienia	przetargowego	w	prawie	karnym

1.	Uwagi	wprowadzające

Przepisy art. 305 § 1 i 2 k.k. określają dwie postaci przestępstwa zakłócania przetargu pub-
licznego, przy czym przepis art. 305 § 1 k.k. należy traktować jak lex specialis wobec art. 305 
§ 2 k.k. (Wróbel, 2016, s. 811). Oba czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat trzech, 
w związku z czym przestępstwo określone w przepisie art. 305 § 1 k.k. nie ma charakteru typu 
kwalifikowanego wobec przepisu art. 305 § 2 k.k. (Wróbel, 2016, s. 811). 

Przepisy te ustanawiają ochronę prawną przetargów publicznych, jednakże pojęcie „przetar-
gu publicznego” nie zostało zdefiniowane. W doktrynie brakuje jednolitej interpretacji tego poję-
cia. Na ogół przyjmuje się, że przetarg ma charakter publiczny w rozumieniu przepisów art. 305 
§ 1 i 2 k.k., jeżeli liczba podmiotów mogących wziąć w nim udział jest nieograniczona bądź też 
ograniczenia w tym zakresie wynikają z przyjętego kryterium o charakterze generalnym (Wróbel, 
2016, s. 811; Zawłocki, 2013, s. 878; podobnie również: Marek, 2010). W doktrynie nie ma jed-
nak zgodności czy dla uznania przetargu za publiczny konieczne jest, aby źródłem reguł jego 
prowadzenia były przepisy prawa publicznego (Wróbel, 2016, s. 811; Zawłocki, 2013, s. 878; 
podobnie również: Marek, 2010), czy też publiczny charakter przetargu jest niezależny od źródeł 
jego regulacji (Łabuda, 2014, pkt 3). Odmienne stanowiska prezentowane są także w zakresie 
wpływu charakteru mienia objętego przetargiem na uznawanie przetargu za publiczny. R. Zawłocki 
uważa, że przetarg możemy określić jako publiczny jedynie wówczas, gdy jego przedmiotem jest 
mienie o charakterze publicznym (Zawłocki, 2013, s. 878), podczas gdy W. Wróbel stoi na sta-
nowisku, że charakter mienia objętego przetargiem nie ma w tym zakresie znaczenia (Wróbel, 
2016, s. 811). Szczegółowa analiza pojęcia „przetarg publiczny” przekraczałaby ramy niniejszej 
publikacji. Warto jednak podkreślić, że tak znaczne rozbieżności w zakresie rozumienia pojęcia 
„przetarg publiczny” nieuchronnie wiążą się z ryzykiem stosowania omawianych przepisów do 
nieokreślonego katalogu porozumień przetargowych. 
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2.		Strona	przedmiotowa	przestępstwa	zakłócenia	przetargu	publicznego	poprzez	wejście	
w	porozumienie	na	szkodę	zamawiającego

Odpowiedzialność karna za wejście w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę 
właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, stanowi 
element wspólny dla obu tych przestępstw, co uznawane jest za usterkę legislacyjną (Wróbel, 
2016, s. 804). W przypadku przestępstwa z art. 305 § 1 k.k. wymagane jest działanie w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie lub kogo innego (art. 115 § 4 k.k.)26. Dlatego też należy 
przyjmować, że przepis art. 305 § 2 k.k. obejmuje każde wejście w porozumienie z inną osobą 
na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, 
z wyłączeniem tych porozumień, które są zawierane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Te 
ostatnie porozumienia podpadają natomiast pod przepis art. 305 § 1 k.k. (Zawłocki, 2013, s. 887).

Znamionami wspólnymi dla omawianych postaci przestępstw określonych w przepisach 
art. 305 § 1 i 2 k.k. jest wejście w porozumienie z inną osobą, działającą na szkodę właściciela 
mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Z przepisów art. 305 § 1 i 2 k.k. nie wynika wprost, na czym powinno polegać zachowanie 
objęte porozumieniem, jak również cel takiego porozumienia, co może być postrzegane jako na-
ruszenie zasady dostatecznej określoności czynu karalnego wynikającej z art. 42 Konstytucji RP 
(Wróbel, 2016, s. 804). Przyjmuje się, że wejście w porozumienie realizujące znamię określone 
w przywołanych przepisach należy rozumieć jako uzgodnienie przez co najmniej dwie osoby spo-
sobu zachowania się w trakcie przetargu (Łabuda, 2014, pkt 13; Oczkowski, 2016, pkt 5). Istotne 
jest także to, że porozumienie lub jego realizacja muszą sprowadzać niebezpieczeństwo dla in-
teresów właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, 
skoro wejście w porozumienie ma być działaniem na szkodę tych osób. Innymi słowy, jeżeli celem 
zawarcia porozumienia jest działanie na szkodę wymienionych osób, ale poprzez fakt zawarcia lub 
wykonania porozumienia cel ten realnie (obiektywnie) nie może być osiągnięty, takie porozumie-
nie nie będzie stanowiło realizacji znamion przepisów art. 305 § 1 i 2 k.k. (Wróbel, 2016, s. 805). 
Także uzgodnienia, których celem będzie osiągnięcie jak najlepszego wyniku w przetargu, nie będą 
naruszały przepisu art. 305 § 1 lub 2 k.k., jeżeli jednocześnie porozumienie to nie będzie stano-
wiło działania na szkodę podmiotów wymienionych w tych przepisach (Oczkowski, 2016, pkt 5). 

W doktrynie brak jest jednolitości w zakresie interpretacji zawartego w przepisach art. 305 
§ 1 i 2 k.k. określenia „działając na szkodę”. Pojawiają się stanowiska, zgodnie z którymi działanie 
na szkodę nie stanowi skutku czynu zabronionego, ale raczej charakteryzuje kierunek działania 
sprawcy. Przykładowo A. Marek wskazuje, że działanie na szkodę jest niezbędne do bytu prze-
stępstwa, jednakże wyrządzenie szkody nie jest warunkiem popełnienia przestępstwa, określając 
przestępstwo z art. 305 § 1 k.k. jako przestępstwo formalne z narażenia (Marek, 2010, pkt 6). 
Również W. Wróbel wskazuje, że do popełnienia przestępstwa z art. 305 § 1 k.k. wyrządzenie 
szkody nie jest niezbędne, a wystarczające jest już sprowadzenie niebezpieczeństwa jej powstania. 
W jego ocenie jednak przestępstwo to nie jest przestępstwem formalnym (Wróbel, 2016, s. 808). 
Na brak konieczności wyrządzenia szkody majątkowej zwraca uwagę także T. Oczkowski, który 
uważa, że narażenie na niebezpieczeństwo interesów osób wskazanych w przepisach art. 305 

26 Korzyść majątkowa może przybierać różne postacie, np. uzyskanie przysporzenia od innego uczestnika przetargu w zamian za złożenie oferty, która 
zostanie oceniona niżej przez organizatora przetargu.
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§ 1 i 2 k.k. jest wystarczające dla bytu przestępstw określonych w tych przepisach (Oczkowski, 
2016, pkt 6). Skrajnie odmienne stanowisko wyraża natomiast R. Zawłocki, który uważa, że prze-
stępstwa te są przestępstwami materialnymi (Zawłocki, 2013, s. 882; szerzej co do charakteru 
przestępstw z art. 305 § 1 i 2 k.k. zob. Makowski, 2014, s. 185–189). 

3.		Strona	podmiotowa	przestępstwa	zakłócenia	przetargu	publicznego	poprzez	wejście	
w	porozumienie	na	szkodę	zamawiającego	

Sprawcą przestępstw określonych w przepisach art. 305 § 1 i 2 k.k. może być każda osoba 
podlegająca odpowiedzialności karnej. Tym samym przestępstwa te mają charakter powszechny. 

R. Zawłocki twierdzi, że fakt, iż sprawcą przestępstwa określonego w przepisie art. 305 
§ 1 k.k. może być wyłącznie osoba fizyczna, istotnie zawęża krąg podmiotów mogących ponosić 
odpowiedzialność karną za to przestępstwo, zwracając uwagę na to, że w przetargach publicznych 
najczęściej uczestniczą podmioty zbiorowe. Wskazuje on jednocześnie, że ponieważ klauzula 
odpowiedzialności zastępczej z art. 308 k.k. nie znajduje zastosowania do przepisu art. 305 k.k., 
możliwość karania na podstawie tego przepisu reprezentanta podmiotu zbiorowego jest wyłą-
czona, jeżeli nie zostaną jednocześnie spełnione warunki z przepisu art. 18 § 1–3 k.k. (Zawłocki, 
2013, s. 879). Ze stanowiskiem tym nie sposób jest jednak się zgodzić, ponieważ ani § 1, ani § 2 
w art. 305 k.k. nie przewidują, że przestępstwo to może być popełnione wyłącznie przez podmiot 
uczestniczący w przetargu. Dlatego też przy ocenie wypełnienia znamion czynów zabronionych 
określonych w przepisach art. 305 § 1 i 2 k.k. istotne są jedynie zachowania osób fizycznych. 
Z tego też względu, nawet jeżeli uczestnikiem przetargu będzie podmiot zbiorowy, nie wyłącza 
to możliwości przypisania odpowiedzialności karnej za wspomniane przestępstwa reprezentan-
towi działającemu w imieniu tego podmiotu zbiorowego. W konsekwencji bez znaczenia w tym 
zakresie pozostaje czy sprawca działa w imieniu własnym, czy też jako reprezentant podmiotu 
zbiorowego (Wróbel, 2016, s. 803). 

Przestępstwa określone w przepisach art. 305 § 1 i 2 k.k. można popełnić wyłącznie z winy 
umyślnej. Dodatkowo w przypadku przestępstwa z § 1 wina umyślna musi przybrać postać zamia-
ru bezpośredniego kierunkowego, skoro dla wyczerpania znamion tego przestępstwa niezbędne 
jest działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Natomiast przestępstwo z art. 305 § 2 k.k. 
można popełnić w zamiarze zarówno bezpośrednim, jak i ewentualnym. 

4.	Przepis	art.	305	§	1	i	2	k.k.	w	ujęciu	statystycznym

Jak wynika z publikowanych przez Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości opra-
cowań wieloletnich pt. „Skazania prawomocne – dorośli wg – rodzajów przestępstw i wymiaru 
kary w l. 2008–2015”27, skazania za przestępstwo zakłócania przetargu publicznego stanowią 
niewielki procent wszystkich skazań. 

W 2015 r. na podstawie przepisu art. 305 § 1 k.k. skazano prawomocnie jedynie 11 osób, 
podczas gdy liczba wszystkich osób skazanych w tym roku wynosiła 260.034. W stosunku do 
10 osób wymierzono kary pozbawienia wolności nieprzekraczające roku z warunkowym zawie-
szeniem wykonania, w stosunku zaś do jednej osoby zastosowano samoistną karę grzywny. 
Jednocześnie brak było prawomocnych skazań na podstawie przepisu art. 305 § 2 k.k. Podobne 

27 Dostępny na: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ (02.02.2017).
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tendencje obserwowano w latach wcześniejszych. W 2014 r. na podstawie przepisu art. 305 § 1 k.k. 
skazano prawomocnie 16 osób (w stosunku do 13 osób wymierzono karę pozbawienia wolności 
nieprzekraczające roku z warunkowym zawieszeniem wykonania, a wobec trzech osób zastoso-
wano samoistną karę grzywny), podczas gdy liczba wszystkich osób skazanych w tym roku osób 
wynosiła 295.353. Jednocześnie, podobnie jak w 2015 r., brak było prawomocnych skazań na 
podstawie przepisu art. 305 § 2 k.k. Natomiast w 2013 r. na podstawie przepisu art. 305 § 1 k.k. 
skazano prawomocnie sześć osób (w stosunku do czterech osób wymierzono kary pozbawie-
nia wolności nieprzekraczające 11 miesięcy z warunkowym zawieszeniem wykonania, a wobec 
dwóch osób zastosowano samoistną karę grzywny), a na podstawie przepisu art. 305 § 2 k.k. – 
dwie osoby (w stosunku do jednej osoby wymierzono karę ograniczenia wolności, wobec drugiej 
– karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania), podczas gdy liczba 
wszystkich osób skazanych w tym roku osób wynosiła 353.208. 

5.	Podsumowanie

Przedstawione powyżej statystyki pokazują, że praktyczne znaczenie przepisów art. 305 § 1 
i § 2 k.k. jest znikome. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy mogą być trudności z wykrywaniem 
porozumień zawieranych na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której 
przetarg jest dokonywany, ponieważ tego rodzaju porozumienia najczęściej zawierane są poufnie, 
a fakt ich zawarcia jest przez strony ściśle chroniony. To w zestawieniu z pięcioletnim terminem 
przedawnienia karalności tego przestępstwa, który to termin liczony jest od czasu popełnienia 
przestępstwa (art. 101 § 1 pkt 4 k.k.) może wyjaśniać, dlaczego liczba skazań na podstawie tych 
przepisów jest nieznaczna. 

U podstaw niewielkiego praktycznego znaczenia omawianych regulacji może leżeć także 
wadliwa redakcja tych przepisów, która rodzi liczne wątpliwości interpretacyjne (np. w zakresie 
rozumienia pojęcia „przetarg publiczny”), mogące utrudniać praktyczne stosowanie tych przepisów. 
Ponadto jak zostało wykazane powyżej, zakres przedmiotowy przepisów art. 305 § 1 i § 2 k.k. 
obejmuje wyłącznie porozumienia zawierane na szkodę wymienionych powyżej podmiotów, wy-
łączając z tego zakresu działanie na szkodę innych uczestników przetargu. 

IV.	Wzajemne	relacje	przepisów	ustanawiających	odpowiedzialność	
administracyjną	i	karną	osoby	fizycznej	 

w	związku	z	zawarciem	porozumienia	przetargowego

1.		Kumulacja	podstaw	odpowiedzialności	osoby	fizycznej	 
w	związku	z	zawarciem	porozumienia	przetargowego

Problem kumulacji odpowiedzialności może pojawić się w przypadku, gdy przedmiotem po-
rozumienia będzie uzgodnienie warunków ofert składanych w przetargu prowadzonym w oparciu 
o przepisy pzp, jeżeli chociażby jedną ze stron tego porozumienia będzie przedsiębiorca w ro-
zumieniu art. 4 pkt 1 uokik, będący osobą fizyczną (por. Zientara, 2015, s. 104; Materna, 2016, 
s. 391). Takie porozumienie będzie bowiem spełniało przesłanki naruszenia zakazu porozumień 
ograniczających konkurencję w postaci określonej w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik i jednocześ-
nie będzie wyczerpywało znamiona co najmniej przestępstwa z przepisu art. 305 § 2 k.k. (jeżeli 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 1(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.6.9

Paulina Korycińska-Rządca            Odpowiedzialność osoby fizycznej w związku z zawarciem przez przedsiębiorcę…121

dodatkowo pojawiłoby się działanie w celu uzyskania korzyści majątkowej – wówczas z art. 305 
§ 1 k.k.). W takim przypadku na przedsiębiorcę – osobę fizyczną – Prezes UOKiK mógłby nałożyć 
karę pieniężną, co nie wykluczałoby odpowiedzialności karnej takiej osoby na podstawie przepisu 
art. 305 § 1 lub § 2 k.k.

Kumulacja odpowiedzialności osoby fizycznej za naruszenie zakazu porozumień ograni-
czających konkurencję oraz odpowiedzialności karnej może pojawić się również wówczas, gdy 
podmiotem zawierającym porozumienie będzie przedsiębiorca, będący podmiotem zbiorowym. 
Dotyczyć to będzie naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję, które co prawda 
odnoszą się do przebiegu przetargu, ale ze względu na treść tych porozumień wykluczone jest ich 
uznanie za zmowę przetargową określoną w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, a możliwa jest ich 
subsumpcja pod którykolwiek z przepisów art. 6 ust. 1 pkt 1–3 uokik (por. Materna, 2016, s. 394). 
Przypadek taki może nastąpić wówczas, gdy przedmiotem porozumienia będzie zobowiązanie się 
przez jednego z przedsiębiorców do powstrzymania się od złożenia oferty w określonym przetar-
gu, co umożliwiłoby drugiemu przedsiębiorcy złożenie oferty z wyższą ceną i w tym sensie mniej 
korzystnej dla organizatora przetargu. Tego typu porozumienie, o ile nie obejmowałoby kwestii 
dotyczących uzgadniania warunków składanych ofert, nie mogłoby zostać uznane za zmowę 
przetargową określoną w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, ale mogłoby zostać zakwalifikowa-
ne jako porozumienie nazwane określone w przepisie art. 6 ust. 1 pkt 3 uokik. Taka kwalifikacja 
zawartego porozumienia otwierałaby przed Prezesem UOKiK możliwość pociągnięcia do odpo-
wiedzialności administracyjnej także osoby zarządzającej, która w ramach sprawowania swojej 
funkcji umyślnie dopuściła do naruszenia przez tego przedsiębiorcę zakazu. Z kolei nałożenie 
na taką osobę kary pieniężnej nie stanowiłoby przeszkody do skazania osoby zarządzającej za 
przestępstwo z art. 305 § 1 albo § 2 k.k. 

2.		Brak	możliwości	pociągnięcia	osoby	fizycznej	do	odpowiedzialności	 
w	związku	z	zawarciem	porozumienia	przetargowego

Możliwe są także sytuacje, w których pomimo zawarcia przez przedsiębiorców porozumienia 
przetargowego, obowiązujące przepisy nie będą stanowiły podstawy do wymierzenia żadnego 
z omawianych rodzajów odpowiedzialności wobec osoby fizycznej, która umyślnie doprowadziła 
do zawarcia takiego porozumienia. Niemożność pociągnięcia osoby fizycznej do odpowiedzial-
ności przewidzianej w prawie ochrony konkurencji i w prawie karnym za wejście w porozumie-
nie przetargowe pojawi się w sytuacji, gdy porozumienie zawarte pomiędzy przedsiębiorcami, 
będącymi podmiotami zbiorowymi, będzie polegało na uzgadnianiu warunków składanych ofert 
i w związku z tym będzie spełniało przesłanki z przepisu art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik. To wykluczyłoby 
określoną przepisami uokik odpowiedzialność osoby zarządzającej za dopuszczenie do zawar-
cia takiego porozumienia. Jeżeli jednocześnie działanie na szkodę zamawiającego nie mogłoby 
zostać wykazane, gdyż celem porozumienia byłoby działanie nie tyle na szkodę organizatora 
przetargu, ile na szkodę innych uczestników, wykluczona byłaby odpowiedzialność karna za do-
konanie takiego uzgodnienia. Z takim przypadkiem możemy się spotkać, gdy podmioty zbiorowe, 
posiadające znaczną siłę rynkową, podejmują decyzję o zawiązaniu konsorcjum w celu złożenia 
wspólnej oferty, pomimo że każdy z nich mógłby złożyć ofertę samodzielnie. Współdziałając w taki 
sposób, konkurenci mają możliwość zaoferowania ceny niższej niż ta, która może realnie zostać 
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zaoferowana przez drobnych konkurentów, nieobjętych porozumieniem. Celem konkurentów 
zawierających takie porozumienie byłoby wyeliminowanie niewielkich konkurentów z rynku, co 
w dalszej perspektywie umocniłoby pozycję stron porozumienia. Skoro konsorcjanci zaoferowaliby 
zamawiającemu cenę niższą niż cena pozostałych oferentów, to niemożliwe byłoby przypisanie 
konsorcjantom działania na szkodę zamawiającego (ich działanie nakierowane jest raczej na 
wyrządzenie szkody innym konkurentom). Brak działania na szkodę zamawiającego wyłączyłby 
odpowiedzialność karną osób działających w imieniu konsorcjantów przy jednoczesnym braku moż-
liwości pociągnięcia osób fizycznych zarządzających tymi przedsiębiorcami do odpowiedzialności  
na podstawie uokik. 

Innym przykładem będzie sytuacja, w której porozumienie przetargowe zawarte przez pod-
mioty zbiorowe dotyczy uzgadniania warunków ofert składanych w przetargu, który nie jest przetar-
giem publicznym w rozumieniu art. 305 § 1 i § 2 k.k. (np. porozumienie spółek prawa handlowego 
dotyczące cen w ofertach składanych w przetargu prywatnym). Wówczas niemożliwe stanie się 
pociągnięcie osoby fizycznej, działającej w imieniu podmiotu zbiorowego, do odpowiedzialności 
karnej. Natomiast z uwagi na to, że porozumienie przetargowe mogłoby zostać uznane za zmowę 
przetargową, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, wyłączona zostałby możliwość pociągnięcia 
osoby zarządzającej takim przedsiębiorcą na podstawie art. 106a uokik.

Podobnie będzie w przypadku, gdy celem zmowy przetargowej podmiotów zbiorowych będzie 
wyrządzenie szkody organizatorowi przetargu, ale obiektywnie cel ten, niezależnie od przyczyn, 
nie mógłby zostać osiągnięty. Sytuacja taka może wystąpić, gdy przedmiotem uzgodnień pomię-
dzy stronami jest cena ofertowa. Jeżeli oferta złożona przez którąkolwiek ze stron porozumienia 
będzie najkorzystniejszą, ale jej cena przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przezna-
czyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie będzie mógł tej kwoty zwiększyć do ceny 
najkorzystniejszej oferty, wówczas zamawiający zobowiązany będzie do unieważnienia przetargu 
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp. Takie porozumienie stanowiłoby zmowę przetargową w ro-
zumieniu przepisu art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik, co nie pozwalałoby na wymierzenie osobie zarządza-
jącej (osobie fizycznej) kary pieniężnej, ale równocześnie z uwagi na niewyczerpanie znamion 
przestępstw z art. 305 § 1 i § 2 k.k. wykluczyłoby odpowiedzialność karną tej osoby zarządzającej. 

3.	Podsumowanie

Analiza wzajemnych relacji przepisów ustanawiających odpowiedzialność administracyjną 
i karną osoby fizycznej w związku z zawarciem porozumienia przetargowego pokazuje, że obowią-
zujące przepisy ustanawiające oba te rodzaje odpowiedzialności są ze sobą niespójne. Z jednej 
strony pojawiają się sytuacje, w których osoba fizyczna, która umyślnie doprowadziła do zawarcia 
porozumienia przetargowego może ponieść odpowiedzialność i administracyjną, i karną. Oznacza 
to, że cel w postaci niedopuszczenia do kumulacji tych dwóch rodzajów odpowiedzialności nie 
został osiągnięty. Z drugiej – w innych stanach faktycznych obowiązujące przepisy nie przewidują 
podstawy do wymierzenia wobec takiej osoby fizycznej któregokolwiek z omawianych rodzajów 
sankcji. Równocześnie trudno jest doszukać się racjonalnego uzasadnienia dla takiego określenia 
zasad odpowiedzialności osoby fizycznej za wejście przedsiębiorcy w porozumienie przetargowe 
w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, które niekiedy dopuszcza kumulację obu rodzajów 
odpowiedzialności, w niektórych zaś – pomimo że szkodliwość społeczna tych czynów niekiedy 
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jest zbliżona do tych, za które możliwe jest poniesienie odpowiedzialności na obu podstawach – 
brakuje możliwości pociągnięcia osoby fizycznej do odpowiedzialności przewidzianej w prawie 
ochrony konkurencji lub też odpowiedzialności karnej. 

V.	Wnioski	końcowe
Jak wynika z powyższej analizy, istniejące różnice w zakresach podmiotowych i przedmioto-

wych tych regulacji powodują, że w niektórych przypadkach możliwość ponoszenia przez osobę 
fizyczną obu omawianych rodzajów odpowiedzialności nie będzie wykluczona. Z kolei w innych 
– pociągnięcie osoby fizycznej, która swoim zachowaniem umyślnie doprowadziła do zawarcia 
przez przedsiębiorcę porozumienia przetargowego, do odpowiedzialności na którejkolwiek z oma-
wianych podstaw prawnych w ogóle nie będzie możliwe. Trudno jest także odnaleźć racjonalne 
uzasadnienie dla takiego ukształtowania zasad odpowiedzialności określonej w uokik i k.k., które 
pozwalają na różne traktowanie zbliżonych sytuacji. Przy porównaniu stanów faktycznych, w któ-
rych możliwa jest kumulacja odpowiedzialności, z tymi, w których brak jest możliwości wymierzenia 
któregokolwiek rodzaju odpowiedzialności, okazuje się bowiem, że szkodliwość społeczna obu 
grup czynów jest zbliżona. Wobec powyższego koniecznie staje się podjęcie przez ustawodawcę 
działań nakierowanych na usunięcie wskazanych w artykule wadliwości wspomnianych regulacji. 

Pewnym rozwiązaniem w tym zakresie mogłoby być przyjęcie jednego rodzaju odpowiedzial-
ności osób fizycznych w związku z zawarciem przez przedsiębiorcę porozumienia przetargowego. 
Wybór jednak rodzaju odpowiedzialności, który miałby zostać wyeliminowany, może być proble-
matyczny. Uchylenie przepisów regulujących odpowiedzialność określoną w uokik za czyny zwią-
zane z zawarciem porozumienia przetargowego, co proponuje S. Żółtek (2009, s. 243), nie wydaje 
się możliwe. Wynika to przede wszystkim z tego, że zachowania objęte art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik 
wyczerpują przesłanki do uznania ich za naruszające ogólny zakaz porozumień ograniczających 
konkurencję określony w art. 6 ust. 1 uokik (katalog porozumień nazwanych zawartych w art. 6 
ust. 1 pkt 1–7 uokik ma jedynie charakter przykładowy). W związku z powyższym samo uchylenie 
art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik nie rozwiązałoby problemu podwójnej karalności przedsiębiorców – osób 
fizycznych. Natomiast ingerowanie w ogólną regułę z art. 6 ust. 1 uokik byłoby zbyt daleko idące.

Dlatego też w przypadku podejmowania decyzji o likwidacji jednej z podstaw odpowie-
dzialności, wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby uchylenie przepisów ustanawiających 
odpowiedzialność karną za zawarcie porozumienia przetargowego. Za powyższym mogłaby 
przemawiać zasada subsydiarności prawa karnego, z której wynika, że wprowadzanie sankcji 
karnej powinno następować dopiero wówczas, gdy zastosowanie innych sankcji przewidzianych 
w prawie nie jest wystarczające (Gardocki, 2015, s. 29). Dodatkowym argumentem mógłby być 
także stosunkowo wąski zakres przedmiotowy czynów objętych przestępstwami z art. 305 § 1 
i § 2 k.k., które pozostawiają poza swoim zakresem przetargi inne niż przetargi o charakterze 
publicznym oraz dla bytu tych przestępstw wymagają działania na szkodę właściciela mienia albo 
osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Uchylenie przepisów przewidujących 
odpowiedzialność karną za zakłócenie przetargu publicznego poprzez wejście w porozumienie 
na szkodę wymienionych powyżej podmiotów byłoby uzasadnione również z uwagi na niewielką 
liczbę skazań na podstawie tych przepisów. Jednakże przeciwko likwidacji odpowiedzialności 
karnej przemawia okoliczność, że odpowiedzialność na podstawie uokik mogą ponosić wyłącznie 
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podmioty posiadające status przedsiębiorcy lub – w przypadku porozumień określonych w art. 6 
ust. 1 pkt 1–6 uokik – spełniające przesłanki do uznania je za osoby zarządzające. Tymczasem 
porozumienia przetargowe mogą być zawierane także pomiędzy podmiotami niebędącymi przed-
siębiorcą (Materna, 2016 s. 429–430). Ponadto utrata statusu przedsiębiorcy przez stronę porozu-
mienia przetargowego wykluczyłaby możliwość wymierzenia wobec niej sankcji administracyjnej 
określonej przepisami uokik.

Rozwiązaniem problemu dublowania się podstaw odpowiedzialności mogłoby być przyjęcie 
odpowiednich norm kolizyjnych, przyznających prymat odpowiedzialności administracyjnej za 
zawarcie porozumienia przetargowego (Król-Bogomilska, 2013, s. 415; Materna, 2016, s. 436). 
Wprowadzenie reguł kolizyjnych z pewnością zmniejszyłoby ryzyko podwójnej karalności za ten 
sam czyn. Biorąc jednak pod uwagę to, że całkowite uchylenie ryzyka naruszania zasady ne bis in 
idem wiązałoby się nie tylko z potrzebą wyeliminowania podwójnego wymierzenia odpowiedzial-
ności, ale i również z koniecznością zapewnienia niedopuszczalności ponownego prowadzenia 
wobec tego samego podmiotu postępowania o ten sam czyn (Król-Bogomilska, 2013, s. 412), 
pełne usunięcie zbiegu podstaw odpowiedzialności w drodze zmiany obowiązujących przepisów, 
wymagałoby stworzenia bardzo szczegółowych, wręcz kazuistycznych, norm kolizyjnych albo 
wprowadzenia obowiązku powstrzymywania się przez organy postępowania karnego z wszczy-
naniem postępowania karnego do momentu upływu okresu, w którym organ antymonopolowy 
jest uprawniony do wszczęcia postępowania. Zastosowanie drugiego ze sposobów wiązałoby się 
nieuchronnie z oddaleniem w czasie postępowania karnego, co mogłoby zmniejszać szanse na 
zgromadzenie pełnego materiału dowodowego. 

Pewnym rozwiązaniem, zmniejszającym skalę problemu multiplikowania odpowiedzialności 
administracyjnej i karnej, mogłaby być także zmiana przepisu art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik poprzez obję-
cie jego zakresem porozumień dotyczących uzgadniania przez przedsiębiorców – obok warunków 
składanych ofert – także sposobu zachowania w związku z postępowaniem przetargowym. W takim 
przypadku, przy utrzymaniu przepisu art. 6a uokik w dotychczasowym brzmieniu, problem kumulacji 
odpowiedzialności osób zarządzających, będących osobami fizycznymi, w związku z zawarciem 
porozumienia przetargowego zostałby uchylony. Jednakże nadal nierozwiązywalna pozostałaby 
kumulacja odpowiedzialności w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. 

Na koniec należy dodać, że w obecnym stanie prawnym priorytetem powinno stać się przede 
wszystkim zabezpieczenie przed podwójnym orzekaniem i podwójnym wykonywaniem kar wobec 
tej samej osoby za ten sam czyn (Król-Bogomilska, 2013, s. 412). W drugiej kolejności zaś nale-
żałoby dążyć do zapewnienia zgodności przepisów z zasadą ne bis in idem poprzez wyelimino-
wanie ryzyka prowadzenia dwóch postępowań wobec tego samego podmiotu za ten sam czyn. 
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I.	Uwagi	wprowadzające
Zasadniczym celem ustawy z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzy-

stywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi1 (dalej: ustawa albo 
upnwpk) – w opinii autorów projektu ww. ustawy – jest wyeliminowanie z łańcucha dostaw surow-
ców rolnych i żywności zjawiska stosowania nieuczciwych praktyk handlowych a w konsekwencji 
zapewnienie, aby w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych wszyscy jego uczestnicy mieli 
poczucie funkcjonowania na tych samych zasadach, bez względu na ich potencjał ekonomiczny2.

Niewątpliwie w ustawie nacisk położono na ochronę dostawców (tj. producentów i przetwórców) 
produktów rolnych i spożywczych oraz zwalczanie ewentualnych nieuczciwych praktyk stosowanych 
przez nabywców tych towarów (w szczególności sieci handlowe, w tym sklepy wielkopowierzch-
niowe). Jednakże, nieuczciwe praktyki handlowe mogą być stosowane przez każdą ze stron re-
lacji biznesowych i na każdym etapie łańcucha dostaw, w tym także przez dostawców. Możliwe 
są bowiem sytuacje, gdzie producent rolny czy przetwórca będzie dysponował znacznie większą 
siłą ekonomiczną niż drobne sieci handlowe. W uzasadnieniu do projektu ustawy – ustawodawca 
wskazuje przypadki, kiedy to właśnie dostawcy surowców rolnych czy żywności rozwiązują wcześ-
niej zawarte umowy z odbiorcami ich produktów, z uwagi na otrzymanie korzystniejszej oferty 
cenowej od innego nabywcy bądź uzależniają zawarcie umowy od innych świadczeń3, dlatego 
też nowa regulacja ma jednakowo chronić wszystkich uczestników łańcucha dostaw żywności.

Warto zauważyć, że projekt regulujący podobną materię był przedmiotem prac poprzedniej 
kadencji Sejmu, jednakże prace te nie zostały sfinalizowane. 26 maja 2015 r. do Sejmu wpłynął 
poselski projekt ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmują-
cych się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produktów (druk 
sejmowy nr 36044). Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu, proponowana ustawa miała dopro-
wadzić do „wyeliminowania z łańcucha dostaw żywności stosowania nieuczciwych praktyk przez 
segment handlu, w tym handlu wielkopowierzchniowego”5. Projekt spotkał się z mocną krytyką, 
w tym m.in.: Sądu Najwyższego6, Krajowej Izby Radców Prawnych7, Konfederacji Lewiatan8 czy 
prawników reprezentujących zarówno sieci handlowe, jak i dostawców. Projektowi zarzucano 
sprzeczność z konstytucyjnymi zasadami wolności działalności gospodarczej, proporcjonalności 
oraz równości (Affre i Skołubowicz, 2015, s. 105; Markiewicz, 2015, s. 5–7). Wskazywano, iż 
projekt powielał regulacje już obecne w systemie prawa, jednocześnie przyznając szereg pre-
ferencyjnych uprawnień dostawcom produktów rolnych i spożywczych, natomiast szczegółowe 

1 Ustawa z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. 
2017, poz. 67). Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=790 (12.02.2017). 15.12.2016 r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu 
został uchwalony ostatecznie tekst ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo-
żywczymi (druk sejmowy nr 790), natomiast 28.12.2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę. Nowe przepisy wejdą w życie sześć miesięcy po ich ogłoszeniu.
2 Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Druk sejmowy 
nr 790, s. 1–2 uzasadnienia projektu ustawy. Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=790 (12.02.2017).
3 Druk sejmowy nr 790, uzasadnienie projektu ustawy, s. 3.
4 Druk sejmowy nr 3604. Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3604 (12.02.2017). 
5 Ibidem.
6 Opinia SN z 3.08.2015 r. Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/D27AD4461235FAF3C1257E99004AC099/%24File/3604-004.pdf 
(12.02.2017). 
7 Opinia Krajowej Izby Radców Prawnych z 16.07.2015 r. Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/8D9916C21D4B46E4C1257E85003C3
8DE/%24File/3604-002.pdf (12.02.2017). 
8 Opinia Konfederacji Lewiatan z 6.07.2015 r. Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/5335C9B2B7A1B7EFC1257E7C00342038/%24Fi
le/3604-001.pdf (12.02.2017). 
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postanowienia projektu odbiegały od dotychczasowych regulacji i ich ugruntowanej interpretacji 
(Affre i Skołubowicz, 2015, s. 105; Markiewicz, 2015, s. 5–7).

Podobnie, nowa ustawa spotkała się w Polsce z nieprzychylną reakcją środowisk prawni-
czych9. Uwagi do projektu ustawy wyrazili m.in. Polska Izba Handlu, Gdańska Grupa Radców 
Prawnych, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców czy Polska Organizacja 
Handlu i Dystrybucji. Przede wszystkim kontrowersje budził sektorowy charakter ustawy zapew-
niający ochronę wyłącznie jednej grupie interesów (dostawców i nabywców produktów rolnych 
i spożywczych)10. Wskazywano także na trudności, jakie mogą pojawić się w praktyce stosowania 
przepisów, w szczególności podkreślano, iż sformułowania użyte w projekcie są na tyle niejedno-
znaczne, że nie pozwalają na precyzyjne określenie, w którym momencie dochodzi do stosowania 
zakazanych działań. Negatywnie oceniano również okoliczność, iż to do Prezesa UOKiK będzie 
należało ustalenie znaczenia pojęć nieostrych oraz stworzenie katalogu dobrych obyczajów wy-
miany handlowej w branży rolno-spożywczej11.

Problem nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych próbowa-
no także rozwiązać w Polsce za pomocą inicjatywy samoregulacyjnej, w ramach której uczestnicy 
sektora – tak dostawcy, jak i odbiorcy – mieli wspólnie wypracować zestaw podstawowych zasad 
obowiązujących w ich relacjach handlowych w celu promocji zachowań uczciwych i wyeliminowania 
zachowań mających charakter nadużycia przewagi kontraktowej. Jednakże, koordynowane przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmowy uczestników rynku zmierzające do wypracowania 
kodeksu dobrych praktyk zakończyły się niepowodzeniem12. 

Wiele państw członkowskich UE również podjęło działania zmierzające do przeciwdziałania 
nieuczciwym praktykom w obrocie żywnością za pomocą różnych metod, w niektórych przypadkach 
stosując mechanizmy dobrowolne i samoregulacyjne, a w innych, tak jak w Polsce, wprowadzając 
odpowiednie regulacje krajowe (szerzej na temat regulacji w obszarze praktyk nieuczciwie wyko-
rzystujących przewagę kontraktową w innych państwach: ICN Task Force for Abuse of Superior 
Bargaining Position, 2008; Stefanelli i Marsden, 2012; Renda i in., 2014). W sumie już ponad 
20 państw członkowskich wprowadziło przepisy lub planuje ich wprowadzenie w najbliższej przy-
szłości13. Rozwiązania o charakterze regulacji prawnych wprowadziły m.in.: Węgry14, Niemcy15, 
Czechy16 oraz Francja17.

 9 Zob. http://www.rabat-detal.pl/przewaga-kontraktowa (3.01.2017); http://magazynhandel.pl/2016/11/21/przewaga-kontraktowa-skonsolidowala-handel/ 
(3.01.2017); http://www.antitrust.pl/2017/01/ustawa-o-przeciwdzialaniu-nieuczciwemu-wykorzystywaniu-przewagi-kontraktowej-uchwalona/ (3.01.2017). 
10 Zob. http://www.antitrust.pl/2017/01/ustawa-o-przeciwdzialaniu-nieuczciwemu-wykorzystywaniu-przewagi-kontraktowej-uchwalona/ (3.01.2017).
11 Zestawienie uwag zgłoszonych podczas uzgodnień publicznych do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kon-
traktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Pozyskano z: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12286400/12357785/12357786/dokument232666.
pdf (12.02.2017). 
12 Stanowisko Rady Ministrów z 29.09.2015 r. Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/274FD2361FB1C6C9C1257ED200412F86/%24Fi
le/3604-s.pdf (12.02.2017). Komunikat UOKiK z 30.12.2016 r., https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12810 (12.02.2017). 
13 Sprawozdanie Komisji Europejskiej z 29.01.2016 r. dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha produktów spożywczych, rea-
lizowanych między przedsiębiorcami, COM(2016) 32 final, s. 3.
14 Act CLXIV of 2005 on Trade, wersję w języku angielskim pozyskano z: http://www.gvh.hu/en//data/cms1024028/Act_CLXIV_of_2005_on_Trade.pdf 
(12.02.2017). Ustawa reguluje relacje pomiędzy producentem żywności a dystrybutorem.
15 German Act Against Restraints of Competition, 1957 (BGBl I, 1081). Wersja w języku angielskim dostępna pod adresem: http://www.bundeskartel-
lamt.de/EN/AboutUs/Bundeskartellamt/legislation/legislation_node.html (12.02.2017). Przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych 
w łańcuchu dostaw żywności zawarte są w ustawie przeciwko ograniczeniom konkurencji.
16 The Act on Significant Market Power in the Sale of Agricultural and Food Products and Abuse thereof, Act No. 395/2009 of 9 September 2009. Wersja 
w języku angielskim dostępna pod adresem: https://www.uohs.cz/en/legislation.html (12.02.2017). Obszar ten reguluje wiele aktów prawnych, ale do 
najistotniejszych należy znowelizowana ustawa o znaczącej sile rynkowej, której celem jest wzmocnienie pozycji negocjacyjnej czeskich dostawców 
żywności wobec sieci sklepów wielkopowierzchniowych.
17 French Commercial Code, Art. L. 441-7. Przepisy regulujące nieuczciwe praktyki handlowe pomiędzy przedsiębiorstwami są określone w kodeksie 
handlowym i dotyczą wszystkich gałęzi gospodarki, w tym łańcucha dostaw artykułów rolno-spożywczych.
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Intensywne analizy dotyczące możliwości zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w ra-
mach łańcucha dostaw produktów spożywczych prowadzone są także na poziomie UE. W 2013 r. 
opublikowana została „Zielona księga w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu 
dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami”18, a w 2014 r. 
Komisja Europejska wydała komunikat, którego celem było zachęcenie państw członkowskich 
do poszukiwania sposobów zwiększenia ochrony małych producentów żywności i sprzedawców 
detalicznych przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, które często mają miejsce w przypad-
ku, gdy występuje zróżnicowanie sił rynkowych19. W ostatnim czasie Parlament Europejski (PE) 
przedstawił także projekt rezolucji20, w której zaznaczył, że należy podjąć zdecydowane i kon-
sekwentne kroki zmierzające do całkowitego wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych 
występujących w łańcuchu dostaw produktów spożywczych w UE. Podkreślił, że nieuczciwe 
praktyki handlowe stosowane przez strony o silniejszej pozycji przetargowej mają niekorzystny 
wpływ na cały łańcuch dostaw żywności, w tym również na zatrudnienie, możliwość wyboru to-
warów przez konsumentów, jakość, różnorodność i innowacyjność charakteru udostępnianych 
produktów. Praktyki te mogą szkodzić konkurencyjności przedsiębiorstw oraz inwestycjom, a także 
zmuszać przedsiębiorstwa do szukania oszczędności kosztem wynagrodzeń, warunków pracy 
lub jakości surowców21. W ocenie PE skala problemu wymaga wprowadzenia regulacji unijnych, 
które zagwarantują prawidłowe funkcjonowanie rynków oraz uczciwe i przejrzyste stosunki pomię-
dzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw żywności. Nieuczciwe praktyki handlowe powinny 
zostać precyzyjnie zdefiniowane i zabronione pod groźbą sankcji, a za egzekucję tych reguł po-
winny być odpowiedzialne odpowiednie organy krajowe, które mogłyby wszczynać dochodzenia 
z własnej inicjatywy oraz przyjmować anonimowe skargi22. Wydaje się zatem, że w najbliższym 
czasie możemy spodziewać się prac nad możliwymi rozwiązaniami legislacyjnymi w tym zakresie 
na poziomie UE.

II.	Ustawa	a	obowiązujące	przepisy	 
regulujące	ochronę	przedsiębiorców	przed	praktykami	 
nieuczciwie	wykorzystującymi	przewagę	kontraktową

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ochrona przedsiębiorców przed praktykami nie-
uczciwie wykorzystującymi przewagę kontraktową realizowana może być na podstawie już obo-
wiązującego w Polsce prawa. W szczególności służą temu następujące akty prawne: 1) ustawa 
z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny23; 2) ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej24; 3) ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji25; 4) ustawa 

18 Zielona księga z 31.01.2013 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między 
przedsiębiorstwami, COM(2013) 37 final. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0037 (12.02.2017). 
19 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 15.07.2014 r. 
pt. „Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów spożywczych, realizowanych pomiędzy przedsiębiorstwami”, 
COM(2014)0472. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014DC0472 (12.02.2017). 
20 Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego z 4.05.2016 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności, 2015/2065(INI). 
Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0173+0+DOC+XML+V0//PL (12.02.2017). 
21 Ibidem, pkt 11.
22 Ibidem, uzasadnienie, s. 19.
23 T.j. Dz.U. 2014, poz. 121 ze. zm.
24 T.j. Dz.U. 2015, poz. 584, ze. zm.
25 T.j. Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1503, ze zm., dalej jako: uznk.
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z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych26 oraz 5) ustawa z 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów27.

Przede wszystkim uwagę należy zwrócić na regulacje zawarte w ustawie o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 3 ust. 1 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie 
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przed-
siębiorcy lub klienta. Ponadto, regulacja ta zawiera otwarty katalog praktyk, które stanowią czyny 
nieuczciwej konkurencji. Pokrzywdzony przedsiębiorca może na podstawie tych przepisów do-
chodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego przed sądem powszechnym. W art. 15 
ust. 1 pkt 4 uznk zdefiniowany został szczególny rodzaj czynu nieuczciwej konkurencji, tj. pobie-
ranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Przepis ten najczęściej 
znajduje zastosowanie w sporach pomiędzy nabywcami a dostawcami towarów.

Jednakże, w ocenie projektodawców ustawy istniejące w polskim systemie prawnym ww. 
narzędzia, pomimo iż formalnie dostępne są bez ograniczeń, w praktyce nie są powszechnie 
wykorzystywane przez partnerów handlowych (w szczególności dostawców) dla kształtowania 
ekwiwalentnych warunków umów w trakcie ich trwania28. Podkreślono, iż przysługujące dostaw-
com roszczenia mają charakter prywatnoprawny i mogą być dochodzone wyłącznie na drodze 
postępowania sądowego, co wiąże się z koniecznością ponoszenia przez dostawców wysokich 
kosztów procesu oraz długotrwałością tych postępowań, które mogą trwać nawet kilka lat29. 
Jednocześnie, twórcy ustawy wskazują, że dostawcy nie chcą ryzykować retorsji ze strony sieci 
w postaci zakończenia współpracy, jeżeli wystąpienie przez dostawcę z pozwem przeciwko niej 
następuje w okresie trwania umowy łączącej strony – z tego powodu zwykle z roszczeniami dostaw-
cy występują dopiero po wygaśnięciu umowy. W sytuacji uzależnienia ekonomicznego dostawców 
od sieci handlowych, dostawcy zwykle nie ryzykują utraty kontraktu, jeżeli łączą ich z odbiorcami 
długoterminowe umowy współpracy30. Dostrzegają przy tym, że uznk już teraz stwarza możliwość 
występowania z pozwem krajowym lub regionalnym organizacjom, których celem statutowym jest 
ochrona interesów przedsiębiorców, co pozwala na nieujawnianie przedsiębiorców będących ini-
cjatorami działań organizacji, jednakże wyjaśniają, iż wadą tego postępowania jest ograniczenie 
zakresu dochodzonych roszczeń31. Nie jest bowiem możliwe domaganie się przez organizację 
naprawienia wyrządzonej szkody i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, co jest najistot-
niejsze dla poszkodowanych przedsiębiorców. Uzasadnieniem dla wprowadzenia nowej regulacji 
jest także okoliczność, iż ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji odnoszą się do odrębnych trybów, dotyczą odpowiednio publicznoprawnej i prywat-
noprawnej ochrony przedsiębiorców. Wejście w życie projektowanej ustawy nie wyłącza wystę-
powania przez przedsiębiorcę z roszczeniami do sądu powszechnego na drodze cywilnoprawnej. 

26 T.j. Dz.U. 2016, poz. 684.
27 T.j. Dz.U. 2017, poz. 229; dalej: uokik z 2007 r.
28 Druk sejmowy nr 790, uzasadnienie projektu ustawy, s. 3.
29 Ibidem, s. 3.
30 Ibidem, s. 3.
31 Ibidem, s. 3–4.
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Rozwiązywaniu sporów pomiędzy podmiotami o podobnej sile przetargowej w dalszym ciągu 
będzie służyć, w trybie prywatnoprawnym, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji32. 

Z powyższych przyczyn, w ocenie projektodawców ustawy konieczne było uregulowanie tej 
kwestii na drodze nowych przepisów.

III.	Zakres	podmiotowy	i	przedmiotowy	ustawy
Ustawa ma charakter sektorowy, odnosi się tylko do wąskiej grupy przedsiębiorców, tj. do-

stawców i nabywców produktów rolnych i spożywczych. W ustawie zawarte są definicje legal-
ne wyrazów „dostawca” i „nabywca”, znajdują się one w tzw. słowniczku wyrażeń ustawowych, 
umieszczonym w przepisach ogólnych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 upnwpk, ilekroć w ustawie jest 
mowa o dostawcy, rozumie się przez to przedsiębiorcę, który wytwarza lub przetwarza produkty 
rolne lub spożywcze lub odpłatnie zbywa je nabywcy. Natomiast nabywcą, zgodnie z art. 5 pkt 2 
upnwpk, jest przedsiębiorca, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty 
rolne lub spożywcze w celu ich sprzedaży, odsprzedaży lub przetworzenia. Odnosząc się do 
definicji pojęcia nabywcy, należy wskazać, że wątpliwości może budzić zwrot: „bezpośrednio lub 
pośrednio”. W uwagach do projektu ustawy wskazano, że skoro ustawa dotyczyć ma umów na-
bycia zawieranych pomiędzy nabywcą a dostawcą, nie jest jasne, dlaczego mowa jest o nabyciu 
pośrednim, w takiej bowiem sytuacji umowa nabycia nie byłaby poprzez ww. podmioty zawie-
rana33. Odpowiadając na tę uwagę, autorzy projektu ustawy wskazali, że teoretycznie na rynku 
mogą występować sytuacje, w których np. podmiot zarządzający siecią franczyzową negocjuje 
warunki zakupu produktów spożywczych z dostawcami dla swoich franczyzobiorców, nie jest on 
jednak faktycznym nabywcą tych produktów (może być on tylko pośrednikiem w negocjacjach 
pomiędzy dostawcą a sklepami działającymi w ramach franczyzy). Natomiast produkty te fizycznie 
może nabywać (dokonywać płatności) franczyzobiorca korzystając z warunków wynegocjowa-
nych przez franczyzodawcę. Takich właśnie sytuacji – w ocenie autorów ustawy – dotyczyć ma 
kwestionowana „pośredniość”34.

Należy wskazać, że nie wszystkie podmioty zawierające umowy nabycia produktów rolnych 
lub spożywczych są objęte ochroną przewidzianą w komentowanej ustawie. Zakres ustawy nie 
obejmuje bowiem, z uwagi na skalę, rodzaj i charakter, dostaw bezpośrednich35 rozumianych jako 
dostawy małych ilości surowców dostarczanych przez producenta do konsumenta końcowego 
lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Tym 
samym wyłącza się spod ochrony małych dostawców i nabywców (w szczególności rolników).

Ponadto, w ustawie wskazane są określone kategorie podmiotów wyłączonych spod jej dzia-
łania. I tak, zgodnie z art. 3 upnwpk, nie stosuje się jej w przypadku, gdy: dostawca zbywa pro-
dukty rolne lub spożywcze nabywcy mającemu formę spółdzielni, której dostawca jest członkiem 

32 Zgodnie z art. 4 upnwpk ochrona przed nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej przewidziana w ustawie nie wyłącza ochrony wyni-
kającej z innych ustaw, w szczególności z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
33 Uwagi: Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców – Zestawienie uwag zgłoszonych podczas uzgodnień publicznych do pro-
jektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, s. 6. Pozyskano 
z: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12286400/12357785/12357786/dokument232666.pdf (12.02.2017).
34 Stanowisko projektodawcy – Zestawienie uwag zgłoszonych podczas uzgodnień publicznych do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, s. 6–7. Pozyskano z: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/1228640
0/12357785/12357786/dokument232666.pdf (12.02.2017).
35 W rozumieniu ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (T.j. Dz.U. 2015, poz. 594 ze zm.). Natomiast w art. 3 ust. 3 pkt 10 
wskazanej ustawy zawarte jest odesłanie do definicji dostaw bezpośrednich zawartej w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 852/2004 z 29.04.2004 r. 
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. L 139 z 30.04.2004 r.).



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 1(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.6.10

Małgorzata Salitra            Analiza wybranych regulacji wprowadzonych ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu…132

oraz gdy dostawca będący członkiem: a) grupy producentów rolnych sprzedaje produkty rolne 
lub spożywcze do grupy producentów rolnych, której jest członkiem; b) wstępnie uznanej grupy 
producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw sprzedaje owoce 
lub warzywa członkom tej grupy; c) uznanej organizacji producentów owoców i warzyw sprzedaje 
owoce lub warzywa członkom tej organizacji. W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
w przypadku grup producentów rolnych trudno jest mówić o nieuczciwych praktykach względem 
jego członka, ponieważ wszelkie warunki sprzedaży określa m.in. statut grupy oraz odrębne 
przepisy o grupach producentów rolnych. Każdy producent rolny wstępując do grupy dobrowolnie 
wyraża zgodę na przestrzeganie zasad w niej obowiązujących36.

Przepisy nowej regulacji mają zastosowanie jedynie do umów nabycia produktów rolnych lub 
spożywczych zawieranych między nabywcami tych produktów oraz ich dostawcami. Jednakże, 
nie wszystkie ww. relacje gospodarcze będą przedmiotem regulacji ww. ustawy, a jedynie te, które 
spełniają łącznie dwa wymogi.

Pierwszy z nich dotyczy łącznej wartości obrotów między nabywcą a dostawcą, musi ona 
przekraczać 50 tys. zł w roku wszczęcia postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzy-
stujących przewagę kontraktową lub w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczęcia 
postępowania37.

Natomiast drugie kryterium dotyczy obrotu podmiotu, który stosował nieuczciwą praktykę. 
Obrót ten musi przekraczać 100 mln w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania. W przy-
padku, gdy dany podmiot należy do grupy kapitałowej38, wskazana wysokość obrotu dotyczy całej 
grupy kapitałowej39. 

Pozostałe relacje pomiędzy nabywcami produktów rolnych lub spożywczych oraz ich dostaw-
cami nie są w ocenie ustawodawcy na tyle znaczące, by istniała konieczność ingerencji w nie 
organu publicznego. Jednakże, mimo iż projektodawcy ustawy wskazują, że przesłanką przyjęcia 
ww. rozwiązań jest przede wszystkim chęć wyeliminowania nieuczciwego stosowania przewagi 
kontraktowej tylko przez największych graczy rynkowych40, to jednak wskazane progi wydają się 
bardzo niskie i w praktyce wprowadzana regulacja będzie obejmować większość relacji handlowych.

IV.	Zakazane	praktyki	nieuczciwie	wykorzystujące	 
przewagę	kontraktową

W art. 6 ustawy został sformułowany generalny zakaz nieuczciwego wykorzystywania prze-
wagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy. Natomiast 
w kolejnym przepisie zaproponowano ogólną definicję przewagi kontraktowej (art. 7 ust. 1 upnwpk), 
określono ogólnie, co oznacza nieuczciwe jej wykorzystywanie (art. 7 ust. 2 upnwpk) oraz spre-
cyzowano, na czym w szczególności polega nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej 
(art. 7 ust. 3 upnwpk). 

36 Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7.07.2016 r., sygn.: RR ir 0220/7/107/16. Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12286400
/12357779/12357782/dokument232613.pdf (12.02.2017). 
37 Art. 2 pkt 1 upnwpk.
38 Pojęcie grupy kapitałowej w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 14 uokik z 2007 r.
39 Art. 2 pkt 2 upnwpk.
40 Druk sejmowy nr 790, uzasadnienie projektu ustawy, s. 5.
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W pierwszej kolejności dla oceny, czy mamy do czynienia z zakazaną praktyką, należy ustalić 
czy podmiot posiada przewagę kontraktową nad swoim kontrahentem. Przewagą kontraktową 
w rozumieniu ustawy jest sytuacja nabywcy względem dostawcy, w której dla dostawcy nie ist-
nieją wystarczające i faktyczne możliwości zbycia produktów rolnych lub spożywczych do innych 
nabywców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść nabyw-
cy albo sytuacja dostawcy względem nabywcy, w której dla nabywcy nie istnieją wystarczające 
i faktyczne możliwości nabycia produktów rolnych lub spożywczych od innych dostawców oraz 
występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść dostawcy. 

W tym miejscu należy zauważyć, że już sama definicja pojęcia „przewagi kontraktowej” budzi 
spore wątpliwości interpretacyjne, ponieważ zawiera zwroty niedookreślone, z których spore kon-
trowersje budzą sformułowania o „wystarczającej i faktycznej możliwości zbycia/nabycia produk-
tów rolnych lub spożywczych” oraz „znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym”. Nie jest 
bowiem zrozumiałe, co w praktyce oznaczać będzie, kiedy i w którym momencie podmiot nie ma 
możliwości faktycznie i w wystarczającej skali sprzedać produktu do hurtownika czy detalisty. Są 
to pojęcia nieostre, co powoduje, że o ich zakresie zadecyduje organ orzekający w danej sprawie. 

Omawiając definicję przewagi kontraktowej, należy także zauważyć, że autorzy ustawy nie 
odnieśli się do pojęcia rynku, jak to przykładowo zostało uczynione w uokik z 2007 r. w odniesieniu 
do praktyk ograniczających konkurencję41. Niewątpliwie jednak dostawcy i nabywcy produktów 
rolnych lub spożywczych działają na określonym rynku, natomiast przy ocenie przesłanki „wystar-
czającej i faktycznej możliwości zbycia/nabycia produktów rolnych lub spożywczych” konieczna 
będzie analiza podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w danej branży. Wobec po-
wyższego, wydaje się, że w toku postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących 
przewagę kontraktową w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi tak czy inaczej będzie do-
chodziło do określenia rynku, jakiego dotyczyła nieuczciwa praktyka.

Z podobną do powyższej sytuacją mamy do czynienia w przypadku praktyki, o której mowa 
w art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk. Ustawa ta nie definiuje pojęcia rynku. Zgodnie z orzecznictwem zdefi-
niowanie rynku właściwego na potrzeby dochodzenia roszczeń na gruncie wskazanego artykułu 
nie jest konieczne42. Jednakże, w ocenie M. Sieradzkiej, należy wziąć pod uwagę, że proceder 
utrudniania dostępu odbywa się właśnie na rynku, a więc już choćby na etapie przedstawiania 
sądowi stanu faktycznego konieczne jest określenie wzajemnego statusu obu podmiotów wobec 
siebie i ich pozycji na zajmowanym przez nie rynku. W toku rozpatrywania spraw na gruncie komen-
towanego przepisu i tak musi dojść docelowo do określenia, jakiego rynku dotyczyło utrudnianie. 
Nie można bowiem przyjąć, że czyn nieuczciwej konkurencji może dotyczyć bliżej nieokreślone-
go, abstrakcyjnego rynku ani nie może również dotyczyć z góry każdego rynku. W konsekwencji, 
jeśli nawet działanie sprawcy miało bardzo rozległy wpływ na swobodę działalności gospodar-
czej poszkodowanego, należy zawsze wskazać jakich obszarów działalności dotyczyło. Autorka 
podkreśla przy tym, że przedsiębiorca nie działa w gospodarczej próżni, a ocena okoliczności, 

41 W uokik z 2007 r. zawarta jest definicja legalna wyrażenia „rynek właściwy”, znajduje się ona w tzw. słowniczku wyrażeń ustawowych, umieszczonym 
w przepisach ogólnych w art. 4 pkt 9 uokik z 2007 r. Zgodnie ze wskazanym przepisem, przez rynek właściwy rozumie się rynek towarów, które ze względu 
na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, 
ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują 
zbliżone warunki konkurencji. Należy zauważyć, że rynek właściwy (relewantny) jest pojęciem znacznie węższym od pojęcia rynku jako takiego; jego 
zakres jest ograniczany za pomocą kryteriów substytucyjności towarów, jakie się na nim znajdują oraz granic geograficznych (Kohutek, 2014, s. 187).
42 Wyr. SA z 27.06.2001 r., XVII Ama 87/00, LEX nr 55927.
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w których mogło dojść do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji musi następować w stosun-
ku do punktu odniesienia, jakim jest określony rynek (Sroczyński i Mioduszewski, 2016, pkt 15).

Interesujące jest zatem czy Prezes UOKiK w toku postępowania w sprawie praktyk nieuczci-
wie wykorzystujących przewagę kontraktową w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi będzie 
analizował, na jakim faktycznie rynku ma miejsce zjawisko przewagi kontraktowej i czy okoliczność 
ta będzie miała znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W dalszej zaś kolejności powstaje pytanie, 
jak na gruncie omawianej ustawy należałoby rozumieć pojęcie rynku czy analogicznie jak w art. 4 
pkt 9 uokik z 2007 r. jako rynek właściwy, czy, odwołując się do pojęcia rynku stosowanego na po-
trzeby wykładni art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk43, np. jako rynek wykreowany pomiędzy stronami transakcji 
dostawy (Banasiński i Bychowska, 2008, s. 11, za: Affre, Piechucka, Skołubowicz i Stryszkowska, 
2016, s. 73), rynek relacji pomiędzy przedsiębiorcami44, czy rynek rozumiany jako ogół stosunków 
gospodarczych45 (Affre, Piechucka, Skołubowicz i Stryszkowska, 2016, s. 74). W mojej ocenie 
dla rozstrzygnięcia spraw z zakresu praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową 
w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi niezbędnym będzie ustalenie, na jakim faktycznie 
rynku ma miejsce zjawisko przewagi kontraktowej. Odnosząc się zaś do pojęcia rynku, wydaje 
się, że definiowanie go w taki sposób, jak to jest czynione w uokik z 2007 r., nie będzie konieczne, 
natomiast wystarczające będzie określenie rynku jako rynku wykreowanego pomiędzy stronami 
umowy nabycia produktów rolnych lub spożywczych.

Z analizowanej ustawy wynika, że samo posiadanie przewagi kontraktowej nie jest zakaza-
ne per se, zakazane jest jej wykorzystywanie i to w sposób nieuczciwy. Ustawa wyjaśnia przy 
tym, że wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi 
obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes (art. 7 ust. 2 
upnwpk). Zatem konstrukcja definicji praktyki nieuczciwie wykorzystującej przewagę kontraktową 
została oparta na dwóch nierozerwalnie powiązanych ze sobą przesłankach, którymi są: sprzecz-
ność z dobrymi obyczajami oraz naruszenie istotnego interesu drugiej strony (lub co najmniej 
zagrożenie jego naruszenia). Ustalenie nieuczciwości wykorzystywania przewagi kontraktowej 
przez przedsiębiorcę odbywa się poprzez dokonanie oceny pod kątem ww. przesłanek. Pierwsza 
przesłanka została oparta na pojęciu niedookreślonym w postaci dobrych obyczajów jako kryte-
rium słusznościowego. Natomiast druga w postaci istotnego interesu drugiej strony, ze względu 
na brak legalnej definicji tego pojęcia w przepisach ustawy, będzie wymagała odniesienia się do 
konkretnego stanu faktycznego i stworzenia odpowiedniej normy interpretacyjnej. 

Dobre obyczaje w systemie prawnym należą do szerszej pojęciowo klasy klauzul generalnych. 
Powszechnie w doktrynie przyjmuje się, że klauzule generalne stanowią niedookreślony zwrot za-
warty w przepisie prawnym, oznaczający pewne cechy funkcjonujące w jakiejś grupie społecznej, 
do których odsyła ów przepis przez nakaz uwzględniania ich przy ustalaniu stanu faktycznego 
podpadającego pod daną normę (Zieliński, 2007, s. 334). Zakresem tego pojęcia należy objąć 
normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej, czyli reguły znajdujące 
się poza ramami systemu prawa. Poszukując znaczenia zwrotu „dobre obyczaje” na potrzeby 
interpretacji analizowanej regulacji, należy zauważyć, że zarówno doktryna, jak i orzecznictwo 

43 Szerzej na temat pojęcia rynku w art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk zob. Affre, Piechucka, Skołubowicz i Stryszkowska, 2016.
44 Wyr. SA w Warszawie z 12.02.2013r., I ACa 1155/12, LEX nr 1324794.
45 Wyr. SA w Warszawie z: 22.05.2013 r., I ACa 191/13, LEX nr 1344020 oraz 14.03.2013 r., I ACa 1123/12, LEX nr 1322068.
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przychylają się do ekonomiczno-funkcjonalnej wykładni tego pojęcia rozumianego jako zachowanie 
przedsiębiorcy zorientowane na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania konkurencji przez 
rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, ceną i innymi pożądanymi przez klientów 
cechami oferowanych towarów lub usług (Sieradzka, 2008, pkt 9). Zatem na gruncie omawianej 
ustawy będą to normy postępowania, które powinny być przestrzegane przez przedsiębiorców 
w działalności gospodarczej. Co więcej, pojęcie dobrych obyczajów dopiero w określonym stanie 
faktycznym zostaje napełnione treścią. Dokonanie oceny, czy dana praktyka stosowana przez 
przedsiębiorcę jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, będzie wymagało ustalenia całokształtu 
okoliczności, które jej towarzyszą, tj. odniesienia się do konkretnego stanu faktycznego sprawy 
(Sieradzka, 2008, pkt 9).

Drugim kryterium oceny wykorzystywania przewagi kontraktowej pod kątem jego nieuczci-
wości jest „naruszenie lub zagrożenie istotnemu interesowi drugiej strony”. Pojęcie „istotnego in-
teresu drugiej strony” nie jest również ustawowo zdefiniowane, co powoduje, że treść będzie mu 
nadawał organ orzekający. Przy rozpatrywaniu spraw organ powinien wziąć pod uwagę, iż chodzi 
o istotny interes, czyli interes godny ochrony, niestojący w sprzeczności ani z prawem, ani z za-
sadami współżycia społecznego. Nie każdy więc interes, ale tylko taki, który może być uznany za 
istotny, może podlegać ochronie. Dla stwierdzenia praktyki nieuczciwego wykorzystania przewagi 
kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi interes kontrahenta przedsiębiorcy do-
puszczającego się ww. praktyki nie może być naruszony lub zagrożony w nieznacznym stopniu. 
Wydaje się, iż intencją ustawodawcy jest odniesienie się wyłącznie do takiej praktyki, która jest 
w stanie realnie (narusza) lub potencjalnie (zagraża) naruszyć interes prywatny drugiej strony. 
Ponadto, należy zauważyć, że ustawodawca zacieśnia ochronę tylko do ochrony interesu praw-
nego jednostki – strony umowy nabycia produktów rolnych lub spożywczych. 

W związku z tym, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia interesu strony umowy nabycia 
produktów rolnych lub spożywczych, w celu ustalenia znaczenia tego terminu można odwołać się 
do definicji pojęcia „interesu” wypracowanego w doktrynie i orzecznictwie. Interes można określić 
jako potrzebę, dążenie do osiągnięcia korzyści, która jest w stanie umożliwić danemu podmio-
towi przetrwanie i rozwój w danym środowisku społecznym. Korzyść natomiast może oznaczać 
partycypację w dobrach występujących w ograniczonej ilości, więc niedostępnych dla wszyst-
kich, nierówno rozdzielonych. Natomiast dobrami (wartościami) mogą być przykładowo wolność, 
bezpieczeństwo i porządek, władza, wykształcenie, dobra konsumpcyjne, kulturalne, prestiż 
(Wilczyńska, 2009). Dobro nie jest synonimem interesu, lecz jest swego rodzaju kryterium, które 
stanowi punkt wyjścia dla uznania danej sytuacji czy zjawiska za interes. Korzyść powinna być 
rozumiana szerzej, tak aby pojęciem tym objąć również te sytuacje, kiedy jej urzeczywistnieniem 
jest także uniknięcie przez dany podmiot niebezpieczeństwa naruszenia jego interesu, czyli jego 
ochrona (Wilczyńska, 2009).

Podsumowując, w celu stwierdzenia, że dana praktyka nieuczciwego wykorzystania przewagi 
kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi jest nieuczciwa, niezbędne będzie ku-
mulatywne spełnienie dwóch powyżej wskazanych przesłanek: sprzeczności z dobrymi obyczajami 
oraz zagrożenie istotnemu interesowi drugiej strony lub jego naruszenie. Brak kumulatywnego 
spełnienia ww. przesłanek nie pozwoli kwalifikować ww. praktyki jako nieuczciwej. Konstrukcja 
przepisu wyraźnie wskazuje, że obie przesłanki muszą być traktowane łącznie, a nie alternatywnie. 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 1(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.6.10

Małgorzata Salitra            Analiza wybranych regulacji wprowadzonych ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu…136

W oparciu o te kryteria można dokonać kwalifikacji praktyki jako nieuczciwej, jeśli nie mieści się 
ona w katalogu zakazanych praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową znaj-
dującym się w art. 7 ust. 3 pkt 1–4 upnwpk.

Katalog praktyk nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami 
rolnymi i spożywczymi ma charakter przykładowy. Za takim podejściem do problemu nieuczci-
wego wykorzystywania przewagi kontraktowej przemawiała przede wszystkim dynamika zmian, 
jakie zachodzą w zakresie powstawania nowych negatywnych zachowań w relacjach uczestników 
łańcucha dostaw towarów rolno-spożywczych. Wskazano przy tym, że wprowadzenie do ustawy 
zamkniętej listy zachowań mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której ustawa byłaby nieskuteczna 
w niedługim czasie po jej wejściu w życie46. Rozwiązanie to należy uznać za właściwe.

Zgodnie ze wskazanym powyżej art. 7 ust. 3 pkt 1–4 upnwpk, nieuczciwe wykorzystywanie 
przewagi kontraktowej polega w szczególności na: 1) nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub 
zagrożeniu rozwiązaniem umowy; 2) przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwią-
zania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia; 3) uzależnianiu zawarcia lub kontynuo-
waniu umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego 
rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy; 4) nieuzasadnionym wydłuża-
niu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze. Wydaje się, że aby dana 
praktyka mogła zostać uznana za praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową 
w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, muszą zostać spełnione ogólne przesłanki nieuczci-
wości praktyki, o których była mowa powyżej. Samo wystąpienie jednej z nazwanych praktyk nie 
będzie oznaczało, że jest ona nieuczciwa, takiej oceny bowiem będzie można dokonać dopiero 
w oparciu o wypełnienie przesłanek nieuczciwości zawartych w art. 7 ust. 2 upnwpk.

Oceniając przyjęty w ustawie katalog praktyk nazwanych, nie da się ukryć, iż w istocie wy-
mienione w ustawie zachowania mają charakter bardzo zbliżony do czynów nieuczciwej kon-
kurencji. Stanowią w zasadzie uszczegółowienie zachowań niepożądanych w relacjach między 
przedsiębiorcami, zdefiniowanych w uznk, a ich szczególny charakter polega na tym, że dotyczą 
tylko określnego sektora rynku – obrotu produktami spożywczymi lub rolnymi.

Warto w tym miejscu także wskazać, że w niektórych państwach członkowskich UE47, po-
dobnie jak w Polsce, wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi, w odniesieniu do poszczególnych 
przypadków praktyk przeprowadza się ocenę istnienia znaczącego braku równowagi ekonomicz-
nej między dwoma podmiotami gospodarczymi oraz kwestii czy silniejszy podmiot gospodarczy 
nadużył swojej pozycji w celu narzucenia nieuczciwych warunków słabszemu podmiotowi48. 
Natomiast, w innych państwach49, wprowadzono obszerne wykazy praktyk uznanych za nie-
uczciwe (tzw. czarne listy), w przypadku których nieuczciwość nie jest już przedmiotem oceny50.

46 Druk sejmowy nr 790, uzasadnienie projektu ustawy, s. 6–7.
47 Np. Niemcy, Austria. 
48 Sprawozdanie Komisji Europejskiej z 29.01.2016 r. dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha produktów spożywczych, rea-
lizowanych między przedsiębiorcami, COM(2016) 32 final, s. 6.
49 Np. Czechy, Słowacja i Węgry.
50 Ibidem, s. 6.
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V.	Kary	pieniężne	za	naruszenie	zakazu	stosowania	praktyk	
nieuczciwie	wykorzystujących	przewagę	kontraktową

Rozdział 4 upnwpk został w całości poświęcony przepisom o karach pieniężnych. Zgodnie 
z analizowaną ustawą Prezes UOKiK może w drodze decyzji nałożyć na dostawcę lub nabyw-
cę produktów rolnych lub spożywczych karę pieniężną w wysokości nie większej niż 3% obrotu 
osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli dostawca lub nabyw-
ca choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu nieuczciwego wykorzystania przewagi 
kontraktowej (art. 33 upnwpk). Dla porównania warto w tym miejscu wskazać, że w większości 
państw członkowskich, które wprowadziły grzywny dla przedsiębiorstw stosujących nieuczciwe 
praktyki handlowe, obowiązuje maksymalny poziom grzywien w ujęciu bezwzględnym, natomiast 
w niektórych państwach członkowskich grzywny oblicza się jako odsetek rocznych obrotów przed-
siębiorstwa stosującego nieuczciwe praktyki handlowe w stosunku do jego słabszego partnera 
handlowego. Zakres obejmuje od 0,05% w jednym przypadku do 10% obrotu w kilku innych pań-
stwach członkowskich51.

W ustawie określono również kary: za nie udzielenie żądanych przez Prezesa UOKiK infor-
macji (art. 34 pkt 1 upnwpk), za utrudnianie prowadzenia postępowania (art. 34 pkt 2 upnwpk) oraz 
niewykonywanie decyzji nakładającej karę (art. 35 upnwpk). Przewidziano także karę pieniężną 
dla osoby pełniącej funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsię-
biorcy (art. 36 upnwpk). Tego typu sankcje mają przede wszystkim mieć charakter prewencyjny 
i zniechęcać przedsiębiorców do stosowania nieuczciwych praktyk. Regulacje te wzorowane są 
na przepisach o sankcjach zawartych w uokik z 2007 r.

Art. 36 upnwpk zawiera szczegółowe przesłanki miarkowania kary wraz ze wskazaniem oko-
liczności wpływających na obniżenie lub podwyższenie wymiaru kary, co jest istotnym zabezpie-
czeniem dla przedsiębiorców przed dowolnym ustalaniem kary przez Prezesa UOKiK. Natomiast 
w art. 38 ust. 4 analizowanej ustawy przewidziano, podobnie jak w art. 112 ust. 5 uokik z 2007 r., 
zakaz pobierania odsetek w przypadku nieterminowego uiszczenia kary. Regulacja ta ma za-
pobiegać kumulacji kar nakładanych na przedsiębiorcę. W ocenie ustawodawcy system sankcji 
przewidziany w przepisach karnych nowej regulacji jest dostatecznie dolegliwy dla przedsiębior-
ców stosujących nieuczciwe praktyki i nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowego rodzaju 
obciążenia w postaci odsetek za nieterminowe uiszczenie kary52. Warto także dodać, że Prezes 
UOKiK prowadzi postępowanie z uwzględnieniem wszystkich indywidualnych okoliczności, biorąc 
pod uwagę zarówno uwarunkowania zewnętrzne, jak i dotyczące przedsiębiorcy objętego postę-
powaniem. Wysokość kary jest wynikową wszystkich tych czynników.

Określenie odpowiednio wysokich kar jest niezbędne w ocenie projektodawcy dla osiągnięcia 
celów regulacji. Brak dostatecznie wysokiego zagrożenia sankcją mógłby osłabić skuteczność 
oddziaływania tego przepisu na przedsiębiorców53. Z tym stanowiskiem nie sposób się nie zgo-
dzić, kara bowiem, aby stanowiła rzeczywisty środek odstraszający, powinna być wystarczająco 
wysoka, tak aby jej wysokość przewyższała zysk przedsiębiorcy ze stosowania tych nieuczciwych 

51 Sprawozdanie Komisji Europejskiej z 29.01.2016 r. dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha produktów spożywczych, rea-
lizowanych między przedsiębiorcami , COM(2016) 32 final, s. 8–9. 
52 Ibidem, s. 9.
53 Druk sejmowy nr 790, uzasadnienie projektu ustawy, s. 9.
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praktyk. Jednak z drugiej strony, kara powinna być proporcjonalna do wagi czynu i szkody wy-
rządzonej poszkodowanemu. Czy zaproponowane w ustawie kary spełniają zatem te wymogi? 
Niewątpliwie kara pieniężna w wysokości nie większej niż 3% obrotu osiągniętego w roku obro-
towym poprzedzającym rok nałożenia kary będzie dotkliwa dla przedsiębiorcy. Tak samo dotkliwe 
będą kary za nieudzielenie żądanych przez Prezesa UOKiK informacji, utrudnianie prowadze-
nia postępowania, czy kary nakładane na osoby fizyczne. Natomiast, proporcjonalność tych kar 
powinna zostać zapewniona dzięki szczegółowym przesłankom miarkowania kary określonym 
w art. 36 upnwpk. Jednocześnie, wydaje się, iż odwołanie się przy obliczaniu wysokości kary 
za naruszenie zakazu stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową 
jedynie do obrotu między przedsiębiorstwem stosującym nieuczciwe praktyki a jego partnerem 
handlowym nie byłoby wystarczająco odstraszające.

VI.	Postępowanie	przed	Prezesem	UOKiK
W nowej regulacji wskazano, że organem właściwym w sprawach praktyk nieuczciwie wy-

korzystujących przewagę kontraktową w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi jest Prezes 
UOKiK. Postępowanie takie Prezes wszczyna z urzędu, co daje ochronę przed identyfikacją 
zgłaszającego zawiadomienie. Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nie-
uczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 
może zgłosić Prezesowi UOKiK każdy przedsiębiorca, który podejrzewa stosowanie takich praktyk 
wobec siebie. Jednakże należy pamiętać, że skarżący nie jest stroną postępowania i nie przysłu-
gują mu żadne uprawnienia z tytułu złożenia zawiadomienia prócz prawa do uzyskania informacji 
o sposobie jego rozpatrzenia.

Przepisy w zakresie postępowań w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewa-
gę kontraktową w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi są wzorowane na obowiązujących 
obecnie przepisach uokik z 2007 r. W odniesieniu do przepisów określających: rodzaje postępo-
wań oraz ich strony, uprawnienia organu prowadzącego postępowanie, prawa i obowiązki stron 
postępowania oraz podmiotów kontrolowanych, odpowiednie uregulowania uokik z 2007 r. zostały 
powtórzone w praktycznie niezmienionym brzmieniu54. Natomiast w zakresie regulacji procedu-
ralnych o charakterze technicznym, będących niejako dopełnieniem przepisów ustanawiających 
określone uprawnienia i obowiązki w ramach postępowań w sprawach praktyk nieuczciwie wy-
korzystujących przewagę kontraktową, zawarto odesłania do uokik z 2007 r.55.

Postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową 
w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi powinno być zakończone nie później niż w terminie 
pięciu miesięcy od dnia jego wszczęcia. Postępowanie to może być poprzedzone postępowaniem 
wyjaśniającym, które może mieć w szczególności na celu wstępne ustalenie czy nastąpiło na-
ruszenie przepisów ustawy uzasadniające wszczęcie postępowania właściwego. Postępowanie 
takie nie powinno trwać dłużej niż cztery miesiące, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 
nie dłużej niż pięć miesięcy od dnia jego wszczęcia. Przy czym, nie wszczyna się postępowania 
w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, jeżeli od końca roku, 
w którym zaprzestano ich stosowania, upłynęły dwa lata. W ocenie projektodawcy dwuletni okres 

54 Art. 12–14, art. 16 ust. 1 i 2, art. 17–19 upnwpk.
55 Art. 15, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 4, art. 20 upnwpk.
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przedawnienia wydawał się adekwatny, wobec faktu, iż mamy do czynienia z zupełnie nowym, 
odrębnym od istniejących obecnie w obrocie prawnym rodzajem praktyk występującym w obro-
cie profesjonalnym, dotyczącym umów między przedsiębiorcami, które ze swej istoty podlegają 
zmianom/aneksowaniu56.

Przepisy ustawy przyznają Prezesowi UOKiK kompetencje do wydawania decyzji w przy-
padku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu, o którym mowa w art. 6 upnwpk, 
w tym decyzji zobowiązującej (art. 27 upnwpk). Nałożenie na przedsiębiorcę zobowiązania ma 
zmierzać do zakończenia naruszenia lub usunięcia negatywnych skutków praktyki, co z uwagi na 
brak wymogu udowodnienia stosowania zakazanych praktyk powinno nastąpić w krótkim czasie. 
Wydanie decyzji zobowiązującej ma charakter uznaniowy, jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem 
Prezesa UOKiK. Podobnie jak na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, od decy-
zji Prezesa UOKiK przysługuje odwołanie do SOKiK w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia.

VII.	Podsumowanie
Niewątpliwie problem nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności jest zagadnieniem 

istotnym, któremu należało zaradzić. Jego istnienie potwierdzają wszystkie podmioty w łańcuchu 
dostaw żywności, organy UE oraz wiele krajowych organów do spraw konkurencji. Nowe regula-
cje zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej 
w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wpisują się w politykę UE promującą podejmowanie 
działań zmierzających do ustanowienia skutecznych mechanizmów egzekwowania zakazów nie-
uczciwych praktyk handlowych. Jednakże czy rozwiązania zaproponowane w ustawie rozwiążą 
zgodnie z założeniami ustawodawcy problemy występujące pomiędzy dostawcami a odbiorcami 
produktów spożywczych i rolnych oraz będą skutecznym narzędziem w walce z przypadkami 
wykorzystywania przewagi kontraktowej, okaże się dopiero w praktyce.
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I.	Wstęp
Polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej 

w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (dalej: Ustawa) została uchwalona przez Sejm pod 
koniec 2016 r. Dotychczasowe opracowania dotyczące Ustawy są nieliczne (np. artykuły praso-
we: Schramm i Trąbski, 2016; Koralewski, 2017) i nie dotyczą jeszcze konkretnych przykładów 
jej zastosowania. Dlatego ewentualnych wskazówek dotyczących kierunków wdrożenia przepi-
sów Ustawy w praktyce można poszukiwać w zagranicznych porządkach prawnych. Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będące pomysłodawcą polskiej Ustawy, powołało się w uzasadnie-
niu projektu na analogiczne rozwiązania legislacyjne obowiązujące na Węgrzech, w Hiszpanii, 
w Czechach, we Francji, a także w Niemczech1. Spośród wymienionych regulacji, teoretyków 
i praktyków prawa konkurencji mogą szczególnie zainteresować właśnie te ostatnie. Wynika to 
z podobnej systematyki głównych działów prawa ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej 
konkurencji w Niemczech i w Polsce, stosunkowo długiego okresu stosowania analogicznych re-
gulacji przez niemieckie organy i sądy, a także – jak się wydaje – wzorowania się przez polskiego 
ustawodawcę na niektórych rozwiązaniach przyjętych w niemieckim prawie. Ponadto niemiecki 
urząd antymonopolowy (Bundeskartellamt) przeprowadził szczegółowe badanie sektorowe handlu 
detalicznego produktami spożywczymi, zakończone opublikowaniem raportu dającego ciekawy 
obraz realiów gospodarczych, w jakich są stosowane regulacje niemieckie. Pod koniec 2015 r. 
zapadło również istotne rozstrzygnięcie niemieckiego sądu ochrony konkurencji, które na nowo 
określiło standardy orzecznicze w zakresie zakazu nadużywania przewagi kontraktowej. Analiza 
wyżej wspomnianych rozwiązań legislacyjnych, orzecznictwa i wyników badań może być zatem 
pomocna w rozwianiu wątpliwości, które z pewnością pojawią się przy stosowaniu nowej Ustawy 
w Polsce.

II.	Przedmiot	zakazu
Podstawowy podział przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w Niemczech jest 

zbliżony do rozwiązań stosowanych w Polsce. Trzon stanowią przepisy antymonopolowe zawarte 
w ustawie o przeciwdziałaniu ograniczaniu konkurencji (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen2; 
dalej: GWB), które obejmują podstawowe regulacje z zakresu prawa konkurencji, tzn. zakaz 
porozumień antykonkurencyjnych, zakaz nadużywania pozycji dominującej oraz postanowienia 
dotyczące kontroli koncentracji. Natomiast przepisy dotyczące przeciwdziałaniu nieuczciwej kon-
kurencji zostały zamieszczone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen 
unlauteren Wettbewerb3; dalej: UWG).

Wątek ochrony podmiotów o słabszej pozycji negocjacyjnej względem kontrahentów o du-
żym potencjale rynkowym w prawie niemieckim występuje w obydwu wskazanych regulacjach. 
Z jednej strony UWG przewiduje w § 4 pkt 14 ogólny zakaz działań mających charakter nieuczci-
wej konkurencji, z drugiej zaś – § 20 ust. 2 w zw. z § 19 ust. 2 pkt 5 niemieckiej ustawy GWB re-
guluje zakaz nadużywania siły nabywczej w celu uzyskiwania korzyści od zależnych dostawców 

1 Uzasadnienie do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożyw-
czymi. Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=790 (15.01.2017).
2 T.j. z 26.06.2013 r. (Bundesgesetzblatt 2013, cz. I, s. 1750), ostatnia zmiana z 21.07.2014 r. (Bundesgesetzblatt 2014, cz. I., s. 1066).
3 T.j. z 3.03.2010 r. (Bundesgesetzblatt 2010, cz. I, s. 254), ostatnia zmiana z 17.02.2016 r. (Bundesgesetzblatt 2016, cz. I., s. 233).
4 Dawniej § 4 Nr 1 UWG.
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(Anzapfverbot5), zwany czasem również zakazem pasywnej dyskryminacji6. Właśnie ta druga 
regulacja jest zbliżona do rozwiązań wprowadzonych w Polsce w ramach Ustawy i będzie stano-
wiła przedmiot dalszego opisu. Odmiennie jednak niż w Polsce, w Niemczech regulacje dotyczą-
ce Anzapfverbot nie znalazły się w odrębnej ustawie, lecz zostały ściśle zintegrowane w GWB7. 
Opisywana regulacja nie jest jednak klasycznym przykładem nadużycia pozycji dominującej, 
gdyż do jej zastosowania nie jest konieczne wykazanie i występowanie pozycji dominującej po 
stronie podmiotu dopuszczającego się naruszenia. Przeciwnie, przepisy te wymagają jedynie 
występowania relacji „zależności” między danym podmiotem dysponującym siłą negocjacyjną 
a jego „słabszym” kontrahentem.

III.	Historia	regulacji
Pierwsza wzmianka o potrzebie wprowadzenia regulacji, które ograniczałyby nieuczciwe 

wykorzystywanie siły nabywczej pojawiła się w Niemczech w 1974 r., w tzw. Sündenregister (reje-
strze grzechów)8 przygotowanym przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki. W doku-
mencie tym znalazł się katalog przykładowych praktyk na rynku handlu detalicznego ocenianych 
negatywnie z punktu widzenia interesu publicznego. Wymieniono w nim m.in. narzucanie dodat-
kowych świadczeń przy nowych otwarciach sklepów sieci, kumulowanie rabatów oraz stosowanie 
szczególnie długich okresów płatności9. W momencie opublikowania dokument ten wyznaczał 
preferowane kierunki rozwoju polityki prawa konkurencji.

Na wejście w życie regulacji o charakterze ustawowym trzeba było czekać stosunkowo dłu-
go, bo do roku 1980, kiedy uchwalono tzw. 4. ustawę nowelizującą do GWB10. Na jej podstawie 
wprowadzono do tej ustawy nową jednostkę redakcyjną (§ 26 ust. 3 GWB), będącą pierwowzorem 
obecnej regulacji Anzapfverbot. Wskazany przepis w brzmieniu z 1980 r. stanowił, że przedsię-
biorcy o pozycji dominującej nie mogą wykorzystywać swojej pozycji do spowodowania przyzna-
nia im przez innych przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym preferencyjnych 
warunków bez rzeczowo uzasadnionej podstawy11. Przepis ten nakładał ograniczenia jednak nie 
tylko na dominantów, lecz także rozszerzał zakaz na wszelkich przedsiębiorców bez względu na 
wielkość ich udziałów rynkowych i posiadanie innych przymiotów, uznawanych za przejaw pozycji 
dominującej, o ile tacy przedsiębiorcy dopuszczali się zakazanego procederu w stosunku do „za-
leżnych” od nich przedsiębiorców12. W pierwotnym brzmieniu przepisu, zakresem ochrony przed 
żądaniem przyznawania nieuzasadnionych korzyści zostały objęte małe i średnie przedsiębiorstwa.

Stosunkowo wąski zakres regulacji oznaczał jednak, że przepis ten nie był w praktyce 
stosowany13.

 5 Dosłowne tłumaczenie zwrotu anzapfen to potoczne „podłączenie się”, „podpięcie się”, takie jak np. w sytuacji podłączenia się do cudzego źródła 
zasilania lub źródła wody; w kontekście opisywanego przepisu można mówić o podłączeniu się do cudzego potencjału ekonomicznego.
 6 Por. pkt IV poniżej.
 7 Regulacja nie posiada nawet oddzielnego paragrafu, lecz jest zawarta w jednostce redakcyjnej niższego rzędu.
 8 Sündenregister des BMWi „Beispielskatalog von Tatbeständen, die zu Wettbewerbsverzehrungen führen können”, Wettbewerb in Recht und Praxis 
z 1975 r., s. 24.
 9 Dec. Bundeskartellamt z 3.07.2014 r. w sprawie o sygn. B 2-58/09, EDEKA Zentrale AG & Co. KG, pkt 255.
10 Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen z 26.04.1980, Bundesgesetzblatt 1980, cz. I, s. 458.
11 § 26 ust. 3 zd. 1 GWB.
12 § 26 ust. 3 zd. 2 GWB.
13 Dec. Bundeskartellamt z 3.07.2014 r. w sprawie o sygn. B 2-58/09, EDEKA Zentrale AG & Co. KG, pkt 257.
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W 2005 r., w ramach 7. ustawy nowelizującej GWB14, zmieniono numerację przepisu doty-
czącego Anzapfverbot (§ 26 GWB zastąpiono § 20 GWB) oraz rozszerzono zakres stosowania 
opisywanego przepisu, w ten sposób, że poza „spowodowaniem” przyznania rzeczowo nieuzasad-
nionej korzyści przedmiotem zakazu objęto również „żądanie” przyznania takiej korzyści. Ponadto 
kryterium żądania „preferencyjnych warunków” zastąpiono „korzyścią”. Zatem w brzmieniu z 2005 r. 
ustawa GWB zakazywała „spowodowania” przyznania lub „żądania” przyznania „korzyści” bez 
rzeczowo uzasadnionej podstawy. W oczywisty sposób, taka zmiana miała na celu rozszerzenie 
spektrum stosowania niemieckiej ustawy.

W 2007 r. wprowadzono kolejną zmianę, tym razem w ramach tzw. noweli o nadużyciach 
cenowych15. Niemiecki ustawodawca zdecydował w tym przypadku o tymczasowym rozciągnięciu 
zakresu ochrony nie tylko na małe i średnie przedsiębiorstwa, lecz także na wszelkie przedsię-
biorstwa, niezależnie od ich wielkości. Okres obowiązywania tej zmiany ograniczono początkowo 
na pięć lat do 31 grudnia 2012 r.

Aktualne brzmienie regulacji zostało ustalone na podstawie 8. ustawy nowelizującej GWB16, 
obowiązującej od 30 czerwca 2013 r. Zadecydowano ostatecznie, że zakresem ochrony będą 
objęte wszelkie przedsiębiorstwa „zależne”, bez względu na ich wielkość i bez ograniczeń cza-
sowych takiej ochrony.

Podsumowując, norma w obecnym brzmieniu stanowi, że przedsiębiorcy (a także związ-
ki przedsiębiorców) nie mogą wykorzystywać swojej pozycji do spowodowania uzyskania od 
przedsiębiorców zależnych korzyści bez rzeczowo uzasadnionej podstawy lub żądania od nich 
przyznania takich korzyści. Pomimo wprowadzenia pewnych zmian na przestrzeni ponad 30 lat 
obowiązywania regulacji, co do zasady, sama idea regulacji nie uległa istotnym modyfikacjom.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad 9. ustawą nowelizującą GWB17. Zgodnie z uchwa-
lonym projektem rządowym ma ona zawierać zmiany do zakazu Anzapfverbot (opisane poniżej 
szczegółowo w punkcie XI).

IV.	Cel	regulacji
Wprowadzenie zakazu wykorzystywania potencjału dostawcy wynikało z określonych prze-

słanek oraz założeń o szkodliwości takiej praktyki dla funkcjonowania rynku (szczególnie w sek-
torze handlu detalicznego). Jak podkreśla się w niemieckiej literaturze fachowej, taka praktyka 
może krótkookresowo wywoływać tzw. efekt łóżka wodnego (Wasserbetteffekt; waterbed effect), 
a w dłuższym okresie – tzw. efekt spirali (Spiraleffekt) (Künstner, 2015, s. 1095).

W pierwszej sytuacji dostawca, przyznając szczególne korzyści odbiorcy dysponującemu 
relatywną siłą nabywczą, może dążyć do skompensowania poniesionych strat kosztem swoich 
innych odbiorców. Tacy odbiorcy uzyskają nie tylko gorsze warunki aniżeli odbiorca dysponujący 
relatywną siłą nabywczą, ale prawdopodobnie warunki te będę także gorsze niż te, które mieliby 
szansę uzyskać przy równym traktowaniu przez dostawcę wszystkich odbiorców (Künstner, 2015, 

14 Siebtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen z 7.07.2005, Bundesgesetzblatt 2005 cz. I, nr 42, s. 1954.
15 Gesetz zur Bekämpfung von Preismissbrauch im Bereich der Energieversorgung und des Lebensmitteleinzelhandels z 18.12.2007, Bundesgesetzblatt 
2007, cz. I, nr 66, s. 2966.
16 Achtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen z 26.06.2013, Bundesgesetzblatt 2013 cz. I, nr 32, s. 1738.
17 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, http://www.
bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-neunten-gesetzes-zur-aenderung-des-gesetzes-gegen-wettbewerbsbeschraenkungen,property=pdf,be
reich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf (12.02.2017).
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s. 1096). Tego rodzaju dążenie do kompensowania lepszych warunków zaoferowanych na jednym 
polu (względem silnego odbiorcy) ich pogorszeniem na innym polu (w odniesieniu do pozostałych, 
słabszych odbiorców) uzasadnia analogię do łóżka wodnego. Krytycy takiego podejścia wskazują 
jednak, że jeśli dany dostawca lub producent ma możliwość narzucenia gorszych warunków innym, 
„słabszym” odbiorcom, to można spodziewać się, że z takiej możliwości skorzysta niezależnie od 
swojej relacji z odbiorcą dysponującym relatywną siłą nabywczą (Lowe, 2008, s. 18).

Z kolei efekt spirali oznacza, że odbiorca posiadający istotną siłę nabywczą, poprzez uzy-
skanie szczególnie korzystnych warunków od zależnych dostawców, będzie mógł zaoferować 
lepsze warunki dla swoich własnych klientów. W dalszej perspektywie może to prowadzić do 
eliminacji z pochodnego rynku zbytu tych konkurentów odbiorcy, którzy nie są w stanie uzyskać 
porównywalnych warunków nabycia towarów lub usług. To zaś pociąga za sobą dalsze uzależ-
nienie dostawców od dominującego odbiorcy. W konsekwencji, dostawcy mogą być zmuszeni do 
oferowania na jego rzecz jeszcze korzystniejszych warunków. W ten sposób pozycja odbiorcy 
o istotnej sile nabywczej umacnia się względem tak dostawców, jak i własnych odbiorców na za-
sadzie samonapędzającego się mechanizmu, stąd porównanie tego zjawiska do spirali (Künstner, 
2015, s. 1096).

Z punktu widzenia podmiotowego, zakres ochrony zmieniał się wraz z rozwojem historycznym 
brzmienia omawianego przepisu i sposobu jego wykładni. 

W początkowym okresie wskazana regulacja stanowiła uzupełnienie ogólnego zakazu dys-
kryminacji o przypadek tzw. pasywnej dyskryminacji. Pod pojęciem pasywnej dyskryminacji kryło 
się stosowanie przez konkretnego dostawcę dyskryminacyjnych warunków dostaw względem swo-
ich odbiorców. Do takiej dyskryminacji dochodziło jednak nie z inicjatywy dostawcy, lecz poprzez 
wpływ jednego z odbiorców dysponującego istotną siłą nabywczą, który mógł wymusić na takim 
dostawcy lepsze warunki dostaw i pośrednio pogorszyć sytuację swoich konkurentów. Jak argu-
mentowano, w przypadku odbiorców niedysponujących odpowiednią siłą nabywczą (np. małych 
sieci handlowych), uzyskanie odpowiednich warunków dostawy było często warunkiem przetrwania 
na rynku zbytu, stąd potrzeba ich ochrony (Schmidt, 1997, s. 101). Takie rozumienie celu regulacji 
zostało zaakcentowane w uzasadnieniu do pierwotnej wersji przepisu z 1980 r. (por. pkt III po-
wyżej) i było powszechnie akceptowane w literaturze18. W związku z przyjęciem takiej koncepcji, 
kwestia ochrony samego dostawcy przed działaniami odbiorcy miała charakter drugoplanowy.

Stopniowo odchodzono jednak od koncepcji pasywnej dyskryminacji (i szkody wyrządzonej 
konkurentom odbiorcy) na rzecz poglądu o naruszeniu interesu dostawcy w relacji dwustron-
nej z danym odbiorcą (tzw. wertykalny charakter ochrony). W orzeczeniu niemieckiego Sądu 
Najwyższego z 1998 r. w tzw. sprawie Konditionenanpassung19, kwestia zakresu podmiotowego 
ochrony pozostała wprawdzie jeszcze otwarta, jednak wyraźne było dążenie do zapewnienia 
ochrony także samym dostawcom, którzy byli uzależnieni od danego „silnego” odbiorcy.

Głównym argumentem za wertykalnym charakterem ochrony Anzapfverbot była zmiana 
wprowadzona do ustawy GWB w 2005 r. i zastąpienie przesłanki żądania „preferencyjnych wa-
runków” przez żądanie „korzyści”. O ile bowiem w przypadku „preferencyjnych warunków” przy-
znanych odbiorcy, konieczne wydaje się ich porównanie z warunkami uzyskiwanych przez jego 

18 Dec. Bundeskartellamt z 3.07.2014 r. w sprawie o sygn. B 2-58/09, EDEKA Zentrale AG & Co. KG, pkt 41.
19 Wyr. Bundesgerichtshof z 24.09.2002 r., sygn. KVR 8/01.
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konkurentów w celu stwierdzenia czy takie warunki są rzeczywiście preferencyjne20, o tyle poję-
cie „korzyści” można analizować w oderwaniu od warunków przyznawanych innym odbiorcom. 
Niektórzy komentatorzy interpretują wręcz „korzyść” jako jakiekolwiek uprzywilejowanie odbiorcy 
w porównaniu z jego sytuacją sprzed momentu przyznania tej korzyści. Przy takiej interpretacji 
odniesienie korzyści do warunków uzyskiwanych przez innych odbiorców nie jest konieczne 
i w praktyce, do zaktualizowania zakazu, uzyskane korzyści mogą być nawet podobne do tych 
uzyskiwanych przez konkurentów odbiorcy.

Przyjęcie horyzontalnej wykładni przepisu oznaczałoby, że zakaz nie obejmowałby sytuacji, 
w której dany odbiorca nie posiada żadnych konkurentów. W takim stanie faktycznym, nie moż-
na bowiem mówić o dyskryminowaniu (nieistniejących) konkurentów (Künstner, 2015, s. 1097). 
Taki wniosek przeczyłby jednak, jak się wydaje, istocie przepisu, który jest zbliżony do regulacji 
dotyczących nadużywania pozycji dominującej. Wyłączenie jego zastosowania do potencjalnie 
najbardziej szkodliwej dla konkurencji sytuacji (występowania tylko jednego odbiorcy będącego 
wąskim gardłem dla dystrybucji towarów dostawców i producentów) kłóciłoby się z założeniem 
o racjonalności wprowadzonej regulacji.

Niemiecki urząd antymonopolowy wydaje się przychylać do „wertykalnej” koncepcji, odcho-
dząc w ten sposób od takiego postrzegania zakazu, w którym jego istotą jest przede wszystkim 
obrona konkurentów „silnego” odbiorcy przed pasywną dyskryminacją21. Bundeskartellamt akcen-
tuje „wertykalny” charakter obrony samego dostawcy przed wykorzystywaniem jego potencjału 
gospodarczego przez odbiorcę, wskazując tylko na ryzyko wystąpienia pasywnej dyskryminacji. 
Niemniej jednak, kwestia ta nadal wywołuje kontrowersje, co jest wykorzystywane przez przed-
siębiorców do obrony przed zarzutem nadużywania siły nabywczej. Przyjęcie jednej z dwóch 
opisywanych koncepcji ma też niebagatelne znaczenie dla kwestii dowodowych. W przypadku 
bowiem „horyzontalnego” zakresu ochrony zakazu, konieczne jest udowodnienie dyskryminacji 
w stosunku do konkurentów „silnego” odbiorcy, co sprowadza się do wykazania opisywanych 
powyżej efektów „łóżka wodnego” lub „efektu spirali”. Oczywiście, w praktyce, wykazanie takiego 
skutku jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

V.	Przesłanka	„zależności”
Charakterystyczną cechą regulacji dotyczącej Anzapfverbot jest uniezależnienie tego zakazu 

od występowania pozycji dominującej po stronie danego podmiotu (adresata normy) na określo-
nym rynku właściwym. W odróżnieniu od regulacji dotyczącej naruszeń pozycji dominującej, dla 
zaktualizowania się zakazu wystarczy sytuacja, w której siła rynkowa danego podmiotu wystę-
puje w relacji dwustronnej, w odniesieniu do konkretnego kontrahenta (najczęściej dostawcy). 
Rozwiązanie takie wynika z założenia, że przedsiębiorcy, niespełniający wprawdzie przesłanek 
„dominacji”, mogą mieć jednak na tyle silną pozycję, że przez swoje działania mogą wywoływać 
konsekwencje dla konkurencji. Art. § 20 ust. 2 w zw. § 19 ust. 2 pkt 5 GWB stanowi w tym kon-
tekście mechanizm korygujący, który ogranicza swobodę kontraktowania przedsiębiorcy o rela-
tywnej pozycji dominującej z przedsiębiorcami „zależnymi” (Eufinger i Maschemer, 2016, s. 562).

20 Dec. Bundeskartellamt z 3.07.2014 r. w sprawie o sygn. B 2-58/09, EDEKA Zentrale AG & Co. KG, pkt 43.
21 Dec. Bundeskartellamt z 3.07.2014 r. w sprawie o sygn. B 2-58/09, EDEKA Zentrale AG & Co. KG, pkt 261.
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Definicja „zależności” nie występuje bezpośrednio w przepisie dotyczącym Anzapfverbot, jednak 
przyjmuje się zgodnie, że jest to ta sama definicja, która dotyczy ogólnego zakazu dyskryminacji 
w GWB22. Oznacza to, że o zależności można mówić, gdy dostawcy lub odbiorcy są uzależnieni 
od danego przedsiębiorcy w ten sposób, że nie występują dla nich wystarczające i rzeczywiste 
możliwości wyboru innego kontrahenta (tzw. Ausweichmöglichkeiten23). Zależność ma zatem 
miejsce zarówno wtedy, gdy brak jest jakiegokolwiek alternatywnego odbiorcy (brak rzeczywistej 
alternatywy), jak i wówczas, gdy wprawdzie potencjalni odbiorcy występują, ale nie stanowią oni 
racjonalnej alternatywy dla dostawcy (brak wystarczającej alternatywy). W takim przypadku, po 
stronie „niezbędnego” kontrahenta można mówić o występowaniu relatywnej siły rynkowej (relative 
Marktmacht), która jest odbiciem zależności po stronie np. dostawcy24. Innymi słowy, występowanie 
istotnej siły nabywczej wiąże się z dużym ryzykiem występowania zależności po stronie dostawców.

W sytuacji rynków konsumenckich, w których dominuje podaż nad popytem, z reguły od-
biorcy (np. sieci handlowe) dysponują większymi możliwościami wyboru dostawców, co może 
przekładać się na ich siłę negocjacyjną. Im mniejsza możliwość wyboru alternatywnego odbior-
cy po stronie producenta lub dostawcy, tym słabsza jest ich pozycja negocjacyjna. Jak wynika 
z praktyki, nie można jednak automatycznie domniemywać przewagi po stronie sieci handlowej. 
Dostawca, który nie dysponuje porównywalnymi z siecią handlową zasobami finansowymi, może 
w określonych przypadkach skutecznie przeciwstawić się żądaniom sieci i w ramach negocjacji 
występować jak równoprawny podmiot, np. wówczas, gdy oferuje produkt, z którego odbiorca nie 
może zrezygnować25.

Niemiecka ustawa zawiera domniemanie, że dostawca towarów lub usług jest zależny od od-
biorcy wówczas, gdy taki odbiorca ponad zwyczajowe rabaty lub odpłatności za usługi, regularnie 
uzyskuje od dostawcy szczególne przywileje, których inni podobni odbiorcy nie otrzymują26. Celem 
takiego domniemania jest ułatwienie dowodowe poprzez założenie, że występowanie określone-
go stanu rzeczy (przyznanie „nietypowego” przywileju) jest skutkiem relatywnej siły rynkowej po 
stronie odbiorcy (Lange, 2002, s. 223).

W literaturze niemieckojęzycznej wyżej wymienione domniemanie spotkało się z krytyką, 
szczególnie w kontekście możliwości jego praktycznego zastosowania. Wynika to z trudności 
związanych z oceną tego, jakie rabaty są zwyczajowe; czy konkretne przywileje wykraczają 
ponad taki zwyczaj; a także, czy ich przyznanie rzeczywiście stawia odbiorcę w lepszej sytuacji 
w porównaniu z podobnymi odbiorcami. Niezależnie od problemów o charakterze teoretyczno-
-doktrynalnym istotna pozostaje też kwestia dostępu do polityki rabatowej i umów zawieranych 
przez przedsiębiorców, które pozostają najpilniej strzeżoną tajemnicą handlową.

VI.	Badanie	„zależności”
W praktyce wykazanie relacji zależności może być bardzo skomplikowane. Siła nabywcza 

po stronie odbiorcy nie jest prostym odzwierciedleniem pozycji dominującej po stronie zbytu. 
Relacje umowne między dostawcami a odbiorcami (dokonującymi dalszej odsprzedaży towarów) 

22 Tzn. definicja zawarta w § 20 ust. 1 w zw. z § 19 ust. 2 pkt 1 GWB.
23 Dosłowne tłumaczenie z niemieckiego to „możliwości wyminięcia”. 
24 Dec. Bundeskartellamt z 3.07.2014 r. w sprawie o sygn. B 2-58/09, EDEKA Zentrale AG & Co. KG, Pkt 88 oraz 99.
25 Wyr. Oberlandesgerichtshof Düsseldorf z 18.11.2015, sygn. Az. VI-Kart 6/14 (V), pkt 198.
26 § 20 ust. 1 zd. 2 GWB.
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są bardziej złożone niż relacje na rynku sprzedaży, np. na rzecz konsumentów. Poza tym, siła 
rynkowa odbiorcy może mieć określone efekty prokonkurencyjne, w szczególności wówczas, gdy 
przenosi on uzyskane korzyści na rzecz swoich własnych odbiorców, np. konsumentów (Schmidt, 
2002, s. 104).

W swojej praktyce orzeczniczej Bundeskartellamt wykluczył dwa ekstrema z zakresu defini-
cyjnego „zależności”. Z jednej strony, zdaniem urzędu, „zależność” nie występuje już wtedy, gdy 
utrata określonego odbiorcy przez danego dostawcę oznacza, że taki dostawca nie jest w stanie 
skompensować całości utraconego obrotu poprzez inne kanały lub możliwości zbytu, tzn. nie jest 
w stanie utrzymać pełnego status quo sprzedaży po utracie odbiorcy27. Z drugiej zaś – o „zależno-
ści” nie można mówić wyłącznie wówczas, gdy utrata odbiorcy oznacza dla dostawcy brak jakiej-
kolwiek możliwości funkcjonowania na rynku i konieczność zakończenia działalności28. Sytuacja 
„zależności” leży zatem w pewnym miejscu lub przestrzeni pomiędzy tymi krańcowymi sytuacjami.

Do ustalenia czy w konkretnych okolicznościach „zależność” rzeczywiście występuje, nie-
miecki urząd wypracował szereg kryteriów, które dzielą się na cztery podstawowe kategorie 
(Bundeskartellamt, 2014a, s. 47–48):
1) określenie ogólnej pozycji rynkowej odbiorcy po stronie zbytu, w szczególności za pomocą 

takich kryteriów, jak: wielkość udziałów rynkowych (na rynku krajowym i regionalnym), pokrycie 
terytorialne przez punkty sprzedaży i obecność w różnych typach kanałów dystrybucyjnych, 
stopień rozpoznawalności i działalność reklamowo-medialna, znaczenie marek własnych 
(por. Möschel, 2013, s. 571), integracja wertykalna, historyczny rozwój pozycji po stronie zbytu;

2) określenie ogólnej pozycji rynkowej odbiorcy po stronie zakupowej, w szczególności za po-
mocą takich kryteriów, jak: wielkość udziałów rynkowych na rynku krajowym oraz na poszcze-
gólnych rynkach produktowych, bilateralne relacje z dostawcami (wartość obrotów z danym 
odbiorcą w całości obrotów dostawcy);

3) określenie pozycji rynkowej odbiorcy na konkretnym rynku produktowym, w szczególności 
za pomocą takich kryteriów, jak: rozkład udziałów rynkowych po stronie producentów, wystę-
powanie alternatywnych źródeł dostaw dla odbiorców, występowanie alternatywnych kana-
łów zbytu dla dostawców (występowanie innych sieci handlowych i ich potencjał nabywczy, 
występowanie innych nabywców, hurtowników, wyspecjalizowanych odbiorców i ich poten-
cjał nabywczy oraz możliwości eksportu), elastyczność produkcji i możliwość przestawienia 
produkcji na inne produkty lub marki własne, faktyczne przypadki przestawienia produkcji 
w przeszłości;

4) określenie bilateralnej pozycji rynkowej odbiorcy na konkretnym rynku produktowym, w szcze-
gólności za pomocą takich kryteriów, jak: wartość i wolumen obrotu dostawcy z danym od-
biorcą w całości obrotu dostawcy, wartość i wolumen obrotu dostawcy z danym odbiorcą 
w całości obrotu dostawcy w odniesieniu do danego produktu, przynależność dostawcy do 
grupy kapitałowej, wcześniejsze stosowanie sankcji przez odbiorcę w stosunku do dostawcy.
Zastosowanie powyższych kryteriów w okolicznościach konkretnej sprawy rozstrzyganej przez 

Bundeskartellamt zostanie opisane w punkcie IX. W tym miejscu warto jednak zasygnalizować 
wątpliwości, jakie może budzić określenie dodatkowych, pozanormatywnych kryteriów oceny 

27 Dec. Bundeskartellamt z 3.07.2014 r. w sprawie o sygn. B 2-58/09, EDEKA Zentrale AG & Co. KG, pkt 96–97.
28 Ibidem, pkt 97.
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„zależności”. Wprawdzie Bundeskartellamt wyjaśnia, że przy wyznaczeniu powyższych kryteriów 
kierował się dotychczasowym orzecznictwem, opracowaniami doktryny oraz wynikami badania 
sektorowego (Bundeskartellamt, 2014a, s. 47), niemniej jednak przeciwnicy tego rozwiązania 
wskazują, że jest to zbyt daleko idące rozszerzenie definicji zawartej w GWB (Künstner, 2015, 
s. 1100). Postuluje się zatem, aby w badaniu „zależności” koncentrować się przede wszystkim 
na normatywnych kryteriach, tzn. braku alternatywnych metod i kanałów sprzedaży w przypadku 
zerwania współpracy z przedsiębiorcą o przeważającej pozycji.

VII.	„Korzyść”	i	brak	„rzeczowo	uzasadnionej	podstawy”
Do zaktualizowania regulacji Anzapfverbot konieczne jest żądanie lub uzyskanie przez 

przedsiębiorcę dysponującego relatywną siłą kontraktową przyznania mu „korzyści” bez „rze-
czowo uzasadnionej podstawy”. GWB nie precyzuje, co należy rozumieć przez „korzyść” (a we 
wcześniejszej wersji tej regulacji – na czym polegają „preferencyjne warunki”) ani kiedy brak jest 
„rzeczowo uzasadnionej podstawy”. 

W uzasadnieniu 4. Ustawy nowelizującej z 1980 r. wprowadzającej Anzapfverbot wskazano, 
że „preferencyjne warunki” przyznane przez dostawcę nieposiadające rzeczowo uzasadnionej 
podstawy to takie, którym nie odpowiada wzajemne świadczenie ze strony odbiorcy29. W szcze-
gólności będą to warunki, które nie znajdują uzasadnienia w ilości zamawianych przez odbiorcę 
towarów lub usług ani w przejętych przez niego funkcjach lub świadczonych na rzecz dostawcy 
usługach, ani w innych ekonomicznie mierzalnych świadczeniach ze strony odbiorcy. Przyznanie 
takich warunków wynika z wykorzystania siły rynkowej odbiorcy i nie są one dostępne innym po-
dobnym odbiorcom30.

Bundeskartellamt zaznacza wyraźnie, że żądanie lub uzyskanie przez odbiorcę od zależnych 
dostawców cen korzystniejszych, niż te wynikające ze status quo, nie zawsze będzie spełniać 
przesłanki z § 20 ust. 2 w zw. z § 19 ust. 2 pkt 5 GWB. Twarde negocjowanie (hard bargaining) 
warunków handlowych przez odbiorców (sieci handlowe) przy użyciu argumentów i zdolności 
negocjacyjnych nie jest zabronione31.

Decydującą kwestią pozostaje czy przyznanie określonych „korzyści” ma rzeczowo uzasad-
nioną podstawę. Innymi słowy, przyznanie korzyści nie powinno wynikać z wykorzystania przewagi 
odbiorcy, lecz powinno mieć uzasadnienie w przyznanej dostawcy wzajemnej korzyści, tak jak 
ma to zazwyczaj miejsce w dwustronnych umowach cywilnoprawnych (Künstner, 2015, s. 1102). 
W tym celu konieczne jest ustalenie, po pierwsze, czy dana korzyść ma związek ze świadczeniem 
wzajemnym lub wzajemną korzyścią, a po drugie, czy występuje adekwatność między przyznaną 
odbiorcy korzyścią a jego świadczeniem wzajemnym lub korzyścią uzyskaną przez dostawcę. 
Związek ze świadczeniem wzajemnym może wynikać albo bezpośrednio z przyczyny przyznanej 
korzyści (np. większy wolumen zamówienia uzasadniający udzielenie rabatu cenowego), albo 
ze świadczenia wzajemnego uzyskanego w zamian za daną korzyść (np. bonus za konkretne 
dodatkowe świadczenia realizowane przez odbiorcę)32. Jeśli przyznana odbiorcy korzyść nie wy-
kazuje wystarczającego związku ze świadczeniem wzajemnym ze strony dostawcy, to zdaniem 
29 Dec. Bundeskartellamt z 3.07.2014 r. w sprawie o sygn. B 2-58/09, EDEKA Zentrale AG & Co. KG, pkt 259
30 Ibidem, pkt 259.
31 Ibidem, pkt 260.
32 Dec. Bundeskartellamt z 3.07.2014 r. w sprawie o sygn. B 2-58/09, EDEKA Zentrale AG & Co. KG, pkt 264.
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komentatorów dalsza analiza jest zbędna i można wykluczyć istnienie rzeczowo uzasadnionej 
podstawy dla danej korzyści33.

W przypadku, gdy taka relacja występuje, konieczne będzie natomiast wyważenie interesów 
dostawcy i odbiorcy w kontekście konkretnej korzyści przyznanej odbiorcy i uzyskanego w zamian 
świadczenia/innego rodzaju korzyści. Komentatorzy wskazują w takim przypadku na konieczność 
określenia faktycznych oszczędności lub wzrostu efektywności po stronie dostawcy w związku 
z uzyskanym od odbiorcy świadczeniem wzajemnym34.

Bundeskartellamt wypracował własną metodologię do oceny czy dana korzyść jest rzeczowo 
uzasadniona. Taka ocena wymaga odpowiedzi na następujące pytania:
1) czy z żądaniem lub przyznaniem określonej korzyści przez dostawcę na rzecz odbiorcy jest 

powiązana określona podstawa lub określone rzeczowo powiązane świadczenie wzajemne;
2) czy uzasadnienie i kwantyfikacja żądanej przez odbiorcę korzyści jest jasna dla dostawcy;
3) czy uzasadnienie i kwantyfikacja podstawy dla przyznanej korzyści lub świadczenia wzajem-

nego ze strony odbiorcy jest jasna dla dostawcy;
4) czy wartość korzyści jest adekwatna do podstawy jej przyznania lub świadczenia wzajemnego 

ze strony odbiorcy?
W podejściu Bundeskartellamt przejawia się pogląd o konieczności ekonomicznego skwan-

tyfikowania wartości wzajemnego świadczenia/podstawy dla przyznania korzyści. Ponadto sama 
wartość korzyści, której żąda odbiorca powinna być zakomunikowana dostawcy w sposób, który 
pozwala określić jej wartość ekonomiczną.

Dla pełnego obrazu Anzapfverbot należy podkreślić, że norma ta zakazuje „spowodowania” 
przyznania korzyści lub „żądania” przyznania korzyści. O spowodowaniu przyznania korzyści 
można mówić najczęściej wtedy, gdy korzyść zostaje przewidziana w prawnie wiążącej umowie, 
nawet jeśli taka umowa nie będzie w praktyce wykonywana (Eufinger i Maschemer, 2016, s. 562). 
Z kolei, przesłanka „żądania” korzyści wiąże się z większymi problemami interpretacyjnymi, ze 
względu na konieczność oddzielenia jej od dozwolonych przypadków prowadzenia negocjacji 
i wysuwania w ich trakcie określonych propozycji lub żądań. W literaturze przyjmuje się, że żą-
danie przyznania korzyści ma miejsce wówczas, gdy podmiot żądający daje niedwuznacznie 
do zrozumienia, że takie żądanie nie podlega żadnym negocjacjom (Eufinger i Maschemer,  
2016, s. 562).

VIII.	Badanie	sektorowe
Jak wskazano w punkcie VI, niemiecki urząd antymonopolowy dokonuje oceny „zależ-

ności” na podstawie wielu kryteriów, dotyczących bezpośrednio struktury rynku. Bardzo duża 
liczba zmiennych podlegających analizie oznacza, że wydanie decyzji nie jest możliwe bez 
dogłębnej znajomości realiów rynkowych. Między innymi z tego względu wydanie jednej z klu-
czowych decyzji w sektorze handlu detalicznego produktami spożywczymi zostało poprzedzone 
badaniem sektorowym tego rynku, a jej wydanie zbiegło się w czasie z opublikowaniem raportu  
z tego badania.

33 Ibidem, pkt 262.
34 Ibidem, pkt 262.
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Badanie sektorowe zostało wszczęte w 2011 r. i zakończyło się opublikowaniem raportu 
w 2014 r. Raport z badania zawiera szczegółową analizę struktury rynku handlu detalicznego 
ogółem, a także specyficznych rynków w odniesieniu do artykułów spożywczych, takich jak: wino, 
mrożona pizza, kawa, konfitury, keczup, mleko, kawa mrożona, masło i konserwy warzywne.

Z wniosków raportu wynika, że rynek handlu detalicznego produktami spożywczymi w Niemczech 
jest wysoce skoncentrowany. Na cztery największe sieci handlowe (Edeka, Rewe, Grupa 
Schwarz (Lidl) i Aldi) przypada 85% obrotów całego handlu detalicznego produktami spożywczy-
mi w Niemczech. Postępująca koncentracja wynika przede wszystkim z licznych fuzji i przejęć. 
W latach 1999–2014 niemiecki urząd antymonopolowy dokonał oceny 180 planowanych koncen-
tracji, z czego w 120 postępowaniach uczestniczyła co najmniej jedna z trzech sieci, tj. Edeka, 
Grupa Schwarz lub Rewe. 

Liderem na niemieckim rynku handlu detalicznego produktami spożywczymi, generującym 
ponad jedną czwartą przychodów jest Edeka. Sieć ta posiada ponad dwukrotnie więcej powierzch-
ni sprzedażowej i może pochwalić się ponad dwukrotnie gęstszą siecią punktów sprzedaży niż 
kolejny najbliższy konkurent (Möschel, 2015, s. 579), tj. w odniesieniu do powierzchni sprzeda-
żowej – Grupa Schwarz (Bundeskartellamt, 2014a, s. 84), a w odniesieniu do liczby punktów 
sprzedaży – Rewe (ibidem, s. 85). Jednak ani Edeka, ani żadna z pozostałych trzech głównych 
sieci handlowych w Niemczech (Rewe, Grupa Schwarz, Aldi) nie posiada ponad 40% udziału 
w rynku sprzedaży detalicznej, co mogłoby uzasadniać istnienie pozycji dominującej po jej stronie 
(Eufinger i Maschemer, 2016, s. 562).

Istotnym skutkiem postępującej koncentracji jest również uzależnienie dostawców artykułów 
spożywczych i ograniczenie ich opcji wyboru. Jak stwierdza Bundeskartellamt, największe sieci 
handlowe są w stanie wykorzystywać swoją silną pozycję do uzyskiwania określonych korzyści od 
dostawców. Wprawdzie dostawcy mogą dysponować równoważącą siłą rynkową, jednak w prze-
prowadzonym badaniu empirycznym, niemiecki urząd antymonopolowy był w stanie stwierdzić 
taki stan tylko w ok. 6% przypadków.

Co istotne, głównymi dostawcami artykułów spożywczych do sieci handlowych pozostają 
producenci niemieccy. Po stronie dostawców można również zaobserwować postępującą kon-
centrację (Bundeskartellamt, 2014b, s. 1).

Wnioski z raportu mają istotne znaczenie dla kontroli koncentracji35 oraz kontroli nadużywa-
nia siły rynkowej. Bundeskartellamt zakłada, że cztery największe sieci handlowe (Edeka, Rewe, 
Grupa Schwarz i Aldi) są podmiotami o istotnej sile rynkowej w rozumieniu GWB, sygnalizując 
w ten sposób możliwość prowadzenia postępowań przeciwko tym podmiotom w zakresie nad-
używania tej pozycji.

IX.	Sprawa	Edeka	–	stanowisko	Bundeskartellamt
Do tej pory najważniejszą sprawą, w której niemiecki urząd antymonopolowy oraz niemieckie 

sądy ochrony konkurencji zmierzyły się z problemem wykładni Anzapfverbot była sprawa przeciwko 
Edeka Zentrale AG & Co. KG (dalej: Edeka) dotycząca tzw. rabatów ślubnych (Hochzeitsrabatte), 
polegających na wstecznym korygowaniu warunków dostaw po przejęciu przez Edeka konkurencyjnej 

35 Niemiecki urząd antymonopolowy zapowiedział, że każda fuzja z udziałem trzech największych sieci (Edeka, Rewe, Grupa Schwarz), o ile nie będzie 
dotyczyć pojedynczych sklepów, będzie przedmiotem pogłębionego badania w ramach drugiej fazy postępowania w sprawie zgłoszenia zamiary koncentracji. 
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sieci handlowej, obejmującej również relacje umowne z dostawcami oraz wysuwaniu innych żą-
dań wobec takich dostawców w związku z przejęciem. Sprawa została wszczęta na podstawie 
wniosku stowarzyszenia branżowego Markenverband.

Pod koniec 2008 r. za zgodą Bundeskartellamt Edeka przejęła od swojego konkurenta 
Tengelmann około 2000 punktów sprzedaży sieci dyskontów Plus, które zamierzała zintegrować 
z własną siecią dyskontów Netto. W pierwszych miesiącach 2009 r., Edeka prowadziła negocjacje 
z ponad 500 dostawcami (w większości przypadków dostawcy ci dostarczali towary zarówno do 
Edeka, jak i do przejętej sieci Plus). Na początku negocjacji Edeka zażądała m.in.: 
1) wstecznego wydłużenia terminów zapłaty przez dostawców dla całego asortymentu nabywa-

nego przez Edeka (włączając asortyment nabywany za pośrednictwem przejętych marketów 
Plus), przez dostosowanie ich do zasad stosowanych dotychczas w relacjach między tymi 
dostawcami a siecią Plus;

2) wstecznego dostosowania przez dostawców cen sprzedaży produktów do Edeka do wa-
runków oferowanych przez nich wcześniej (w różnych datach przed fuzją) dla sieci Plus 
(Bestwertausgleich);

3) zapłaty jednorazowego, klasycznego „rabatu ślubnego” w związku z przejęciem sieci Plus;
4) płatności bonusu z tytułu rozszerzenia asortymentu z tytułu dodatkowych świadczeń w prze-

jętych placówkach (Sortimentserweiterungsbonus);
5) płatności bonusu z tytułu synergii (Synergiebonus) – tzn. bonusu z tytułu potencjalnych 

oszczędności dostawcy;
6) wynagrodzenia partnerskiego za renowację i modernizację dotychczasowych sklepów sieci 

Plus (Partnerschaftsvergütung).
Edeka żądała w ten sposób najbardziej korzystnych warunków z umów zawartych przez sieć 

Plus oraz z własnych dotychczasowych umów z tym dostawcami (tzw. cherry-picking). Łącznie 
warunki te byłyby znacznie bardziej korzystne niż dotychczasowe warunki współpracy dla sieci 
Plus oraz dotychczasowe warunki dla sieci Edeka.

W swojej decyzji Bundeskartellamt skoncentrował się na żądaniach stawianych przez Edeka 
wobec czterech producentów win musujących36, traktując sprawę jako precedens dla poten-
cjalnie kolejnych spraw innych producentów produktów spożywczych oraz „ożywienia” zakazu 
Anzapfverbot (Eufinger i Maschemer, 2016, s. 565). Zamierzeniem niemieckiego urzędu było za-
kreślenie granicy między „twardymi negocjacjami” a nadużyciem relatywnej siły rynkowej. W ocenie  
urzędu Edeka przekroczyła taką granicę. Bundeskartellamt stwierdził, że dostawcy win są  
zależni od Edeka oraz uznał za sprzeczne z ustawą wymienione wyżej żądania sieci handlowej, 
w szczególności: żądanie wstecznego dopasowania terminów zapłaty, brak wyjaśnienia zasad 
dopasowania cen do cen wcześniej przyznanych sieci Plus, brak wyjaśnienia i uzasadnienia dla 
bonusu z tytułu rozszerzenia asortymentu, brak świadczenia wzajemnego ze strony Edeka w za-
mian za płatność bonusu z tytułu synergii, brak ekwiwalentnego świadczenia ze strony Edeka 
w zamian za wynagrodzenie za modernizację i renowację.

36 Rotkäppchen Mumm Sektkellereien GmbH, Henkell & Co. Sektkellerei KG, Freixenet Deutschland GmbH, Sektkellerei Schloss Wachenheim AG.
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X.	Sprawa	Edeka	–	rozstrzygnięcie	niemieckiego	sądu	ochrony	
konkurencji

Opisywana wyżej decyzja Bundeskartellamt została zaskarżona przez Edeka do niemie-
ckiego sądu ochrony konkurencji (Sądu Okręgowego w Düsseldorfie) (dalej: Sąd). 18 listopada 
2015 r. zapadł długo wyczekiwany wyrok Sądu, który będzie mieć prawdopodobnie daleko idące 
konsekwencje dla stosowania zakazu. Sąd w całości obalił ustalenia faktyczne Bundeskartellamt 
i uchylił decyzję na korzyść Edeka. W rezultacie, nie potwierdzono naruszenia Anzapfverbot 
w żadnym z forsowanych przez niemiecki urząd ochrony konkurencji punktach. Podstawą do 
uchylenia decyzji były przede wszystkim dodatkowe ustalenia faktyczne Sądu, które zaprzeczały 
koncepcji nadużycia prezentowanej przez Bundeskartellamt, a także częściowo stwierdzenie, że 
przyznanie korzyści na rzecz Edeka było rzeczowo uzasadnione.

W pierwszej kolejności Sąd ustalił, że urzędowi ochrony konkurencji nie udało się wykazać 
„zależności” czterech producentów win musujących od Edeka. Po stronie producentów istniały 
bowiem inne wystarczające możliwości dystrybucji, m.in. w drodze eksportu, a także możliwość 
realizacji dostaw do innych sieci handlowych.

Działania Edeka nie spełniły również przesłanki żądania przyznania w rozumieniu Art. 19 
ust. 1 pkt 5 GWB. Niektóre z żądań Edeka (wskazane szczegółowo powyżej) zostały wprawdzie 
wysunięte na początku prowadzonych negocjacji jako wstępne stanowisko negocjacyjne, ale 
w trakcie negocjacji stanowisko to było zmieniane. Żądania te nie miały więc charakteru żądań 
niepodlegających żadnym negocjacjom.

Zdaniem Sądu, także uzgodnienie rabatów przez Edeka i producentów win musujących było 
wynikiem negocjacji między tymi podmiotami, które posiadały zbliżoną pozycję rynkową (nie wy-
stępowała dysproporcja w tym zakresie). Dowody z zeznań świadków, w tym w szczególności 
osób prowadzących negocjacje w imieniu producentów win, potwierdziły, że przebieg negocjacji 
miał charakter równorzędny. W określonych przypadkach Edeka nie mogła wręcz zrezygnować 
z zakupu towarów dostawców (tak w całym roku, jak i w określonych akcjach sezonowych, np. 
w okresie świątecznym)37. Produkty te bowiem, ze względu na stopień rozpoznawalności marki, 
były poszukiwane przez klientów detalicznych Edeka i występował na nie określony popyt, któ-
ry Edeka jako podmiot oferujący pełen asortyment artykułów spożywczych musiała zaspokoić. 
W postępowaniu dowodowym wykazano również, że w ramach negocjacji producenci win byli 
w stanie częściowo zmniejszyć zakres żądań Edeka, przedstawić swoje własne żądania oraz 
wynegocjować dodatkowe świadczenia wzajemne. W konsekwencji, co potwierdzili świadkowie, 
został osiągnięty kompromis, a pakiet świadczeń uzyskany przez producentów win pozostawał 
dla nich korzystny także w czasie rozpatrywania sprawy przez sąd38.

Także zarzuty dotyczące ekwiwalentności świadczeń w zamian za przyznane bonusy nie 
zostały dostatecznie udowodnione. Sąd stwierdził w szczególności, że rozszerzenie sprzedaży 
asortymentu z sieci Plus na sieć Netto (dyskonty Edeka) stanowiło szansę na zwiększenie sprze-
daży przez dostawców, co mogło uzasadniać płatność bonusu39. Podobnie modernizacja i reno-
wacja punktów sprzedaży umożliwiała lepszą prezentację towarów, a w konsekwencji szansę na 

37 Wyr. Oberlandesgerichtshof Düsseldorf z 18.11.2015, sygn. Az. VI-Kart 6/14 (V), pkt 198.
38 Ibidem, pkt 209.
39 Ibidem, pkt 127–132.
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większą sprzedaż40. Sąd nie dopatrzył się również braku uzasadnienia dla płatności bonusu z ty-
tułu synergii, gdyż w jego opinii faktycznie zwiększenie sprzedaży do powiększonej sieci Edeka 
mogło umożliwić uzyskanie oszczędności po stronie dostawców41.

Rozstrzygnięcie Sądu stanowi dotkliwą porażkę dla niemieckiego urzędu ochrony konkurencji, 
szczególnie z uwagi na oparcie tego rozstrzygnięcia na ustaleniach faktycznych. Jak kilkakrot-
nie podkreślał sam Bundeskartellamt przy okazji wydania decyzji w sprawie Edeka, nie można 
spodziewać się lepszej argumentacji faktycznej niż ta przedstawiona w tym rozstrzygnięciu, al-
bowiem wynikała ona bezpośrednio z ustaleń dokonanych w ramach trwającego kilka lat bada-
nia sektorowego, a także postępowania w sprawie wydania zgody na koncentrację Edeka i sieci 
Plus. Bundeskartellamt miał więc bardzo dobrą wiedzę na temat struktury rynku i pozycji Edeka. 
Sprawa Edeka była traktowana przez niemiecki urząd priorytetowo i miała stać się wyznacznikiem 
dla rozgraniczenia „twardych negocjacji” od wykorzystywania relatywnej przewagi kontraktowej. 

Przegrana niemieckiego urzędu antymonopolowego ma również istotne znaczenie dla 
dalszych planowanych przez Edeka i inne sieci handlowe fuzji i przejęć oraz zwiększa prawdo-
podobieństwo żądania przez sieci handlowe „rabatów ślubnych” przy podobnej okazji. Kolejne 
przejęcie z udziałem Edeka będzie miało miejsce prawdopodobnie niebawem, ponieważ w drodze 
specjalnej zgody niemiecki Minister ds. Gospodarki i Energii dopuścił możliwość przejęcia przez 
Edeka sieci Tengelmann42 (wbrew wcześniejszemu zakazowi tej koncentracji wydanemu przez 
Bundeskartellamt), a wszelkie środki prawne przeciwko zgodzie Ministra zostały wycofane przez 
konkurentów Edeka i Tengelmann pod koniec 2016 r.43.

XI.	Sprawa	Edeka	–	ciąg	dalszy?
Po rozstrzygnięciu sądu ochrony konkurencji w sprawie Edeka można stwierdzić, że Anzapfverbot 

pozostaje w Niemczech – przynajmniej w obecnym stanie – martwą regulacją (Künstner, 2016). 
Z uwagi na ograniczenie zasobów i wysoko zawieszoną przez sądownictwo poprzeczkę w zakresie 
jakości dowodów potrzebnych do udowodnienia naruszenia, Bundeskartellamt nie będzie skłonny 
zaryzykować kolejnej sprawy, która wymagałaby jeszcze bardziej szczegółowego uzasadnienia 
faktycznego niż to, zawarte w decyzji w sprawie Edeka. Dlatego ewentualny impuls do rozwoju 
opisywanego zakazu może być wynikiem albo orzeczenia niemieckiego Sądu Najwyższego w ra-
mach procedury odwoławczej od wyroku sądu ochrony konkurencji, albo inicjatywy ustawodawczej 
i zmian ustawowych w zakresie Anzapfverbot.

Bundeskartellamt odwołał się od orzeczenia sądu ochrony konkurencji do niemieckiego Sądu 
Najwyższego. W listopadzie 2016 r. niemiecki Sąd Najwyższy przyjął sprawę do rozstrzygnięcia44, 
stwierdzając, że występują w niej istotne zagadnienia prawne. W szczególności odpowiedzi wy-
magają następujące pytania:
– w jaki sposób interpretować przesłanki „żądania” przez adresata zakazu przyznania mu 

„korzyści” oraz czy i w jakim zakresie należy uwzględniać występowanie równoważącej siły 

40 Ibidem, pkt 147–148.
41 Ibidem, pkt 142–145.
42 Zarządzenie Ministra ds. Gospodarki i Energii z 9.03.2016 r. Pozyskano z: http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/oeffentliche-entscheidung-
-edeka-kaisers-tengelmann,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf (15.01.2017).
43 Informacja prasowa 39/2016 Sądu Okręgowego w Düsseldorfie z 8.12.2016 r. Pozyskano z: http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/
Presse_aktuell/20161208_PM_Rewe-Beschwerderuecknahme/index.php (15.01.2017).
44 Uchwała Sądu Najwyższego z 15.11.2016, sygn. KVZ 1/16, Nichtzulassungsbeschwerde „Hochzeitsrabatte”.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 1(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.6.11

Wojciech Łyszczarz            Zwalczanie nadużywania przewagi kontraktowej w handlu detalicznym produktami spożywczymi…155

rynkowej po stronie dostawcy, a także czy punktem odniesienia dla badania naruszenia po-
winien być całokształt warunków dostawcy, czy też poszczególne żądania pod jego adresem 
z osobna45;

– czy istnieje normatywny związek między żądaniem przyznania korzyści a występowaniem 
siły rynkowej, tzn. czy samo przyznanie „korzyści” potwierdza istnienie siły rynkowej46;

– czy o braku „rzeczowo uzasadnionej podstawy” świadczenia można mówić zawsze, gdy 
brakuje konkretnego świadczenia wzajemnego ze strony odbiorcy, a także czy inwestycje 
odbiorcy we własne punkty sprzedaży mogą uzasadniać żądanie przyznania korzyści ze 
strony dostawcy?47.
Sąd Najwyższy podjął się rozstrzygnięcia wskazanych kwestii, które w jego ocenie nie są jas-

ne, a mogą mieć wpływ na kazus Edeka, a także stosowanie przepisów dotyczących Anzapfverbot 
w przyszłości.

Odnośnie do inicjatywy ustawodawczej, to niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii 
zdążyło zareagować na negatywne rozstrzygnięcie Sądu Ochrony Konkurencji i w ramach prac 
legislacyjnych nad 9. ustawą nowelizującej GWB zaproponowało zmiany do treści Anzapfverbot 
(§ 19 ust. 2 pkt 5 GWB). Według projektowanej wersji przepisu podmiot dysponujący relatywną 
siłą rynkową nie będzie mógł „żądać od innych przedsiębiorców przyznania mu korzyści bez 
uzasadnionej rzeczowo podstawy; w takim przypadku uwzględniać się będzie w szczególności 
czy żądanie jest dla (takiego) innego przedsiębiorcy uzasadnione w zrozumiały sposób oraz czy 
żądana korzyść pozostaje w odpowiednim związku z podstawą żądania”48.

Zmiany przepisu potwierdzają metodologię wypracowaną przez Bundeskartellamt, szcze-
gólnie przez podkreślenie konieczności przejrzystego zaprezentowania przez odbiorcę żądanych 
przezeń rabatów i innych korzyści oraz ich adekwatności do świadczenia wzajemnego. Niemniej 
jednak, nowe brzmienie przepisu nie wprowadza żadnych domniemań lub ułatwień dowodowych 
dla niemieckiego urzędu antymonopolowego. Przegrana urzędu w sprawie Edeka nie wynikała 
bynajmniej z błędnej metodologii, lecz nieprawidłowych ustaleń faktycznych. Z tego względu nie 
należy się również spodziewać, aby zmiany wynikające z 9. ustawy nowelizującej istotnie wpły-
nęły na dalsze stosowanie Anzapfverbot.

XIII.	Podsumowanie
Zakaz nadużywania pozycji nabywczej w prawie niemieckim jest ciekawym rozwiązaniem 

legislacyjnym, łączącym rozwiązania z zakresu prawa ochrony konkurencji i zwalczania nie-
uczciwej konkurencji. Jego charakterystyczną cechą jest odpowiednie stosowanie instrumentów 
służących przeciwdziałaniu nadużywania pozycji dominującej do adresatów, którzy taką pozycją 
nie dysponują, lecz w relacji dwustronnej mogą wywierać istotny wpływ na swojego kontrahenta. 
Mimo długiego okresu obowiązywania regulacji w Niemczech, trudno jednak uznać takie rozwią-
zanie za wielki sukces.

45 Ibidem, pkt 7.
46 Ibidem, pkt 8–10.
47 Ibidem, pkt 11–14.
48 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen z 21.09.2016 r., 
s. 12. Pozyskano z: http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-neunten-gesetzes-zur-aenderung-des-gesetzes-gegen-wettbewerbsbes
chraenkungen,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf (15.01.2017).
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W szczególności, najnowsze postępowanie w sprawie Edeka ukazuje trudności związane 
z praktycznym stosowaniem zakazu. Mimo – jak się wydawało – bardzo skrupulatnego przygo-
towania decyzji stwierdzającej naruszenie oraz zaangażowania istotnych środków w przeprowa-
dzenie badania sektorowego, decyzja niemieckiego urzędu antymonopolowego nie utrzymała 
się podczas kontroli sądowej przez sąd odwoławczy. Wprawdzie ścieżka sądowa nie została 
jeszcze wyczerpana i decyzja niemieckiego Sądu Najwyższego może zmienić kierunek interpre-
tacji Anzapfverbot, niemniej jednak wyrok sądu odwoławczego sugeruje, że sądy w Niemczech 
nie będą skłonne do pochopnego stwierdzania naruszenia przewagi nabywczej i będą wymagać 
szczegółowego uzasadnienia takiego zarzutu.

Opisując rozwiązania przyjęte przez niemieckiego ustawodawcę, nie sposób uniknąć porów-
nań z polską Ustawą. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na wyczerpujące opisanie 
wszystkich aspektów tej regulacji.  Jednakże na kanwie rozwiązań wdrożonych w Niemczech 
można spróbować wskazać kilka obszarów, które mogą okazać się problematyczne z punktu 
widzenia polskich regulacji.

Projekt Ustawy zakłada działanie z Prezesa UOKiK przede wszystkim z urzędu. Jak się wydaje, 
u podstaw fiaska decyzji niemieckiego urzędu antymonopolowego leżał fakt, że postępowanie zo-
stało wszczęte na wniosek organizacji branżowej, a nie samych (domniemanych) poszkodowanych. 
Podstawowe dowody, na których sąd odwoławczy oparł swoje negatywne dla urzędu antymono-
polowego rozstrzygnięcie, wynikały z zeznań osób reprezentujących dostawców w negocjacjach 
z Edeka. Teoretycznie zeznania te powinny stanowić poparcie tez urzędu antymonopolowego, 
tymczasem stało się wręcz przeciwnie. Powodem może być tu zjawisko, które zauważa również 
polski ustawodawca, a które w literaturze niemieckiej jest określane jako „problem konia i jeźdź-
ca” (Ross-und-Reiter Problematik). Chodzi mianowicie o niechęć dostawców do eskalowania 
ewentualnych problemów z odbiorcą na poziom jawnego postępowania antymonopolowego lub 
sądowego z obawy przed utratą odbiorcy lub pogorszeniem relacji z nim w przyszłości. Dlatego 
zainicjowanie i aktywne popieranie takiego postępowania jest dla dostawców ostatecznością. 
Jak pokazuje sprawa Edeka, nawet podjęcie działań przez organy antymonopolowe bez wniosku 
poszkodowanego nie jest wystarczające do wyeliminowania tego problemu.

W tym kontekście być może warto poszukiwać alternatywnych rozwiązań, takich jak np. te 
wdrożone w Wielkiej Brytanii, gdzie kwestie sporów między producentami a sieciami handlowym 
w sektorze handlu detalicznego produktami spożywczymi są rozwiązywane w postępowaniu 
quasi-arbitrażowym prowadzonym przez Groceries Code Adjudicator49.

Pozytywnie należy natomiast ocenić szczegółowy opis metodologii i kryteriów, którymi kieruje 
się niemiecki urząd antymonopolowy przy ocenie spraw z zakresu Anzapfverbot. Podobnie wy-
sokie standardy dotyczące w zakresie dowodów stawiają niemieckie sądy antymonopolowe. Jak 
się wydaje, podobne uszczegółowienie byłoby wskazane w odniesieniu do niektórych elementów 
definicyjnych z polskiej Ustawy, np. w zakresie kryteriów zależności (bliżej niesprecyzowanych 
w polskiej Ustawie), tak aby np. analiza jakościowa przewagi kontraktowej nie sprowadzała się 
tylko do określenia udziału danego odbiorcy w wolumenie sprzedaży danego dostawcy. Pozostaje 
mieć nadzieję, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz polskie sądy anty-
monopolowe będą czerpać z doświadczeń wynikających z rozwiązań stosowanych w Niemczech.
49 Por. informacje dotyczące Groceries Code Adjudicator dostępne na stronie internetowej tego organu, pobrane z: https://www.gov.uk/government/
organisations/groceries-code-adjudicator/about#what-we-do (15.01.2017).
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Odpowiedzialność	deliktowa	UE	za	naruszenie	przez	Sąd	
prawa	do	rozpatrzenia	sprawy	w	rozsądnym	terminie.	

Glosa do wyroku Sądu UE z 10 stycznia 2017 r. w sprawie T-577/14 
Gascogne Sack Deutschland i Gascogne przeciwko UE
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   2.2.2. Dodatkowe koszty
  2.3. Związek przyczynowy 
 3. Odszkodowanie 
 4. Krzywda (szkoda niematerialna)
 5. Zadośćuczynienie 
 6. Odsetki i koszty postępowania
V. Komentarz

I.	Uwagi	wprowadzające
10 stycznia 2017 r. Sąd wydał przełomowy wyrok w kwestii ochrony praw podstawowych 

przedsiębiorców. Mianowicie po raz pierwszy w historii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(dalej: TSUE) rozstrzygnięta została sprawa w przedmiocie przewlekłości postępowania na grun-
cie art. 47 Karty praw podstawowych UE (dalej: KPP). W precedensowym orzeczeniu w sprawie 
T-577/14 Gascogne Sack Deutschland i Gascogne przeciwko UE (dalej: wyrok Gascogne) Sąd 
uznał odpowiedzialność UE za przewlekłe postępowanie przed Sądem i nakazał UE wypłatę od-
szkodowania oraz zadośćuczynienia w łącznej wysokości ok. 57 tys. euro za poniesioną przez 
Gascogne Sack Deutschland i Gascogne (dalej: Skarżące lub Spółki) zarówno szkodę materialną 
(dodatkowe koszty opłacenia gwarancji bankowej), jak i krzywdę (dłuższy stan niepewności wpły-
wający na podejmowane decyzji i zarządzanie Spółkami) związany z postępowaniem.
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II.	Stan	faktyczny
30 listopada 2005 r. Komisja decyzją C(2005) 4634 (dalej: decyzja) nałożyła kary o łącznej 

wysokości ok. 290 mln euro na 16 spółek, w tym Gascogne Sack, za naruszenie art. 101 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) poprzez uczestnictwo w kartelu dotyczącym 
rynku plastikowych worków przemysłowych trwającym ponad 20 lat (zob. Lipmann, 2017). 

Skarżące, równolegle z innymi ukaranymi spółkami, 23 lutego 2006 r. wniosły do Sądu od-
wołanie od decyzji Komisji, wnosząc o jej uchylenie, alternatywnie o zmniejszenie wysokości 
nałożonych kar. Po prawie sześciu latach trwania postępowania Sąd wyrokami z 16 listopada 
2011 r. w sprawach T-72/061 i T-79/062 oddalił odwołanie w całości. Spółki wniosły do Trybunału 
Sprawiedliwości (dalej: TS albo Trybunał) apelację, która to również została oddalona wyrokami 
w sprawach C-40/12 P3 i C-58/12 P4. TS zauważył jednak, że w związku z przewlekłym postępo-
waniem przed Sądem, Spółki były uprawnione do wniesienia skargi o odszkodowanie do Sądu za 
szkodę spowodowaną naruszeniem art. 47 KPP. Stąd 4 sierpnia 2014 r. Gascogne Sack i Gascogne 
wniosły do Sądu przeciwko UE skargę o odszkodowanie za przewlekłe postępowanie. 10 stycznia 
2017 r. Sąd wydał wyrok, w którym częściowo uznał zarzuty postawione przez Skarżące. 

III.	Zarzut	przewlekłości	postępowania	 
(naruszenia	praw	podstawowych)	w	postępowaniu	głównym

Zarzut przewlekłości postępowania przed Sądem został podniesiony przez Spółki już w ape-
lacji od wyroku Sądu. Spółki podniosły wówczas, że w niniejszej sprawie naruszono ich prawo 
podstawowe do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie zagwarantowane w art. 6 EKPC, po-
nieważ ani złożoność rozpatrywanych spraw, ani objętość akt, liczba przedsiębiorców, których one 
dotyczyły czy też wielość języków postępowania nie mogły uzasadniać kompletnej bezczynności 
Sądu w pewnym okresie postępowania.

Gascogne podnosiła również, że w chwili wniesienia do Sądu swojej skargi o stwierdzenie 
nieważności spornej decyzji postanowiła nie płacić od razu nałożonej na nią grzywny i musiała 
w zamian zaakceptować zapłatę odsetek od nałożonej grzywny oraz ustanowić gwarancję banko-
wą. Stąd przewlekłość postępowania wywołała negatywny skutek w postaci zwiększenia kosztów 
związanych z podjęciem ww. kroków.

TS przypomniał, że w świetle art. 58 akapit pierwszy statutu TS oraz orzecznictwa TSUE, 
TS może w ramach odwołania zbadać czy Sąd naruszył procedurę w sposób, który wpłynął nie-
korzystnie na interesy wnoszącego odwołanie5.

TS zauważył, że niezależnie od okoliczności, że Skarżące powołują się na art. 6 ust. 1 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: EKPC), należy odnieść się do art. 47 ust. 2 KPP, 
który będąc odpowiednikiem ww. przepisu EKPC, stanowi, że „[k]ażdy ma prawo do sprawied-
liwego i jawnego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd 

1 Wyr. Sądu z 16.11.2011 r. w sprawie T-72/06 Grupa Gascogne przeciwko Komisji.
2 Wyr. Sądu z 16.11.2011 r. w sprawie T-79/06 Sachsa Verpackung (obecnie Gascogne Sack Deutschland) przeciwko Komisji.
3 Wyr. TS z 26.11.2013 r. w sprawie C-40/12 P Gascogne Sack Deutschland przeciwko Komisji (dalej: wyrok TS Gascogne Sack).
4 Wyr. TS z 26.11.2013 r. w sprawie C-58/12 P Groupe Gascogne przeciwko Komisji (dalej: wyrok TS Groupe Gascogne).
5 Zob. w szczególności wyr. z 16.07.2009 r. w sprawie C-385/07 P Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland przeciwko Komisji, pkt 176.
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ustanowiony uprzednio na mocy ustawy”. Jak już wielokrotnie orzekał TS, omawiany artykuł do-
tyczy zasady skutecznej ochrony sądowej6.

TS przywołał jednak orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC), 
zgodnie z którym przekroczenie rozsądnego terminu do wydania orzeczenia jako uchybienie pro-
ceduralne stanowiące naruszenie prawa podstawowego musi otwierać danej stronie drogę do 
skutecznej skargi umożliwiającej jej odpowiednie skorygowanie tego uchybienia7. Jednakże TS 
podkreślił, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE w braku jakiejkolwiek poszlaki wskazu-
jącej, że przewlekłość postępowania przed Sądem miała wpływ na wynik sporu, nieprzestrzega-
nie terminu do wydania rozsądnego orzeczenia nie może prowadzić do uchylenia zaskarżonego 
wyroku8. „Orzecznictwo to jest w szczególności oparte na założeniu, zgodnie z którym, w przy-
padku gdy nieprzestrzeganie rozsądnego terminu na wydanie orzeczenia pozostaje bez wpływu 
na wynik sporu, uchylenie zaskarżonego wyroku nie byłoby w stanie zaradzić naruszeniu przez 
Sąd zasady skutecznej ochrony sądowej”9.

Stąd Trybunał stwierdził, że podnoszony zarzut nie może jako taki doprowadzić do uchylenia 
zaskarżonego wyroku ani do obniżenia kary nałożonej za naruszenie reguł prawa konkurencji. 
TS zaznaczył jednak, że naruszenie przez instytucję sądowniczą UE wynikającego z art. 47 ust. 2 
KPP obowiązku do wydania w rozsądnym terminie orzeczenia w sprawach do niego skierowa-
nych powinno spotkać się z sankcją w postaci skargi o odszkodowanie wniesionej przed Sąd, 
ponieważ właśnie ta skarga stanowi skuteczny środek w przypadku naruszenia przez Sąd zasady 
skutecznej ochrony sądowej10. 

Dlatego żądanie naprawienia szkody spowodowanej nieprzestrzeganiem przez Sąd rozsądnego 
terminu do wydania orzeczenia nie może być bezpośrednio przedłożone Trybunałowi w ramach 
odwołania, lecz należy je złożyć do samego Sądu w ramach oddzielnego postępowania11. I do 
Sądu12 będzie należało dokonanie oceny13 zarówno tego czy Sąd przestrzegał zasady nakazującej 
rozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie, jak i materialnego charakteru podnoszonej szkody oraz 
związku przyczynowego między szkodą a przewlekłością spornego postępowania sądowego14. 

TS ponadto przekazał wskazówki dotyczące kryteriów pozwalających na stwierdzenie, czy 
Sąd przestrzegał zasady rozsądnego terminu. Trybunał przypomniał, że rozsądny charakter 
terminu do wydania orzeczenia winien być oceniany na podstawie okoliczności właściwych dla 
każdej sprawy, takich jak złożoność sporu i zachowanie stron15. TS zastrzegł jednak, że wykaz 
kryteriów nie jest wyczerpujący, a Sąd nie musi analizować spełnienia wszystkich kryteriów, jeśli 
w świetle analizy jednego z nich16 czas trwania postępowania można uznać za uzasadniony17. 
Trybunał przypomniał, że „przy ocenie tych kryteriów należy uwzględnić fakt, że w razie sporu co 

 6 Wyr. TS Gascogne Sack, pkt 75. Zob. także wyr. Der Grüne Punkt, pkt 179.
 7 Zob. wyr. ETPC z 26.10.2000 r. w sprawie Kudła przeciwko Polsce, pkt 156, 157 oraz wyr. TS Gascogne Sack, pkt 80.
 8 Zob. wyr. TS Gascogne Sack, pkt 81 i wyr. Der Grüne Punkt, pkt 190, 196.
 9 Wyr. TS Gascogne Sack, pkt 82 i wyr. Der Grüne Punkt, pkt 193.
10 Wyr. TS Gascogne Sack, pkt 89. Zob. również. wyr. Sądu z 14.11.2012 r. w sprawie T-135/09 Nexans przeciwko Komisji, pkt 133.
11 Wyr. TS Gascogne Sack, pkt 90.
12 Orzekającego w innym składzie niż ten, który rozpoznawał spór zapoczątkowujący postępowanie, którego czas trwania jest krytykowany.
13 W oparciu o dostarczone dowody. 
14 Wyr. TS Gascogne Sack, pkt 94.
15 Wyr. TS Gascogne Sack, pkt 91, i wyr. Der Grüne Punkt, pkt 181.
16 W szczególności złożoności sprawy lub opieszałego zachowanie skarżącego. Zob. w szczególności ww. wyr. Der Grüne Punkt, pkt 182.
17 Wyr. TS Gascogne Sack, pkt 92.
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do istnienia naruszenia reguł konkurencji fundamentalny wymóg pewności prawa, z której podmioty 
gospodarcze powinny korzystać, a także cel polegający na zapewnieniu niezakłóconej konkurencji 
na rynku wewnętrznym mają szczególne znaczenie nie tylko dla samego wnoszącego odwołanie 
i jego konkurentów, ale również dla osób trzecich ze względu na dużą liczbę zainteresowanych 
osób oraz wchodzące w grę interesy finansowe”18. 

Konkludując, Trybunał, mimo oddalenia podnoszonego zarzutu, stwierdził jednak, że czas 
trwania postępowania przed Sądem, który wyniósł około pięć lat i dziewięć miesięcy, nie może 
być uzasadniony jakąkolwiek z okoliczności właściwych niniejszej sprawie19. Dlatego zdaniem 
TS postępowanie toczące się przed Sądem w sprawie odwołania od decyzji Komisji „stanowiło 
naruszenie art. 47 akapit drugi karty poprzez nieprzestrzeganie wymogów związanych z docho-
waniem rozsądnego terminu do wydania orzeczenia, co stanowi wystarczająco istotne naruszenie 
normy prawnej, której przedmiotem jest przyznanie jednostkom uprawnienia20”.

IV.	Rozstrzygnięcie	Sądu
1.	Dopuszczalność

Rozważając w pierwszej kolejności kwestię dopuszczalności skargi, Sąd oddalił argumenty 
podniesione przez TS (reprezentujący w sporze UE) zarzucające niedopuszczalność skargi ze 
względu na brak sprecyzowania ofiar szkody materialnej i krzywdy oraz przedawnienie21. 

Po pierwsze, zdaniem Sądu treść odwołania pozwoliła TS na przygotowanie obrony, a Sądowi 
na rozstrzygnięcie sprawy, więc była wystarczająco precyzyjna. 

Po drugie, odnośnie do podniesionego przedawnienia Sąd przypomniał natomiast, że termin 
przedawnienia powinien zostać określony przy uwzględnieniu między innymi niezbędnego czasu, 
jakim musi dysponować strona twierdząca, że została poszkodowana, aby zebrać stosowne infor-
macje w celu złożenia ewentualnej skargi oraz aby sprawdzić fakty, które mogą zostać powołane 
na poparcie tej skargi22. Z utrwalonego orzecznictwa TSUE wynika, że bieg terminu przedawnienia 
rozpoczyna się w chwili, gdy spełnione zostaną przesłanki, od których uzależniony jest obowiązek 
naprawienia szkody, a w szczególności kiedy zmaterializuje się szkoda wymagająca naprawie-
nia23. Sąd podkreślił przy tym, że warunki, od których zależy obowiązek wypłaty odszkodowania 
za szkody na podstawie art. 340 TFUE, w tym zasady dotyczące przedawnienia, mogą być oparte 
tylko na ściśle obiektywnych kryteriach. Dlatego dokładna i szczegółowa znajomość stanu fak-
tycznego sprawy nie jest jednym z warunków, jakie muszą być spełnione do rozpoczęcia biegu 
okresu przedawnienia. Podobnie subiektywna ocena zaistnienia szkody przez poszkodowanego 
nie może być brana pod uwagę przy ustalaniu momentu, w którym bieg terminu przedawnienia 
rozpoczyna się w postępowaniach toczących się przeciwko Unii Europejskiej w zakresie odpo-
wiedzialności deliktowej.

18 Wyr. TS Gascogne Sack, pkt 93, i wyr. Der Grüne Punkt, pkt 186.
19 Wyr. TS Gascogne Sack, pkt 97.
20 Wyr. TS Gascogne Sack, pkt 102 i wyr. TS z 4.07.2000 r. w sprawie C-352/98 P Bergaderm i Goupil przeciwko Komisji, pkt 42.
21 Skarżące dążyły do otrzymania zadośćuczynienia za krzywdy sprzed 4.08.2009 (więcej niż pięć lat wcześniej).
22 Wyr. TS z 8.11.2012 r. w sprawie C-469/11 P Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji, pkt 33.
23 Wyr. Gascogne, pkt 42. Zob. również wyr. TS: z 27.01.1982 r. w sprawach połączonych 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 i 5/81 Birra Wührer i in. 
przeciwko Radzie i Komisji, pkt 10; z 19.04.2007 r. w sprawie C-282/05 P Holcim (Niemcy) przeciwko Komisji, pkt 29; a także z 17.07.2008 r. w sprawie 
C-51/05 P Komisja przeciwko Cantina sociale di Dolianova i in., pkt 54.
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W rozpatrywanej sprawie okolicznością, która doprowadziła do skargi przeciwko UE było 
uchybienie proceduralne, naruszenie wymogu rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie przez 
instytucję sądowniczą UE. Okoliczność ta musi zatem zostać uwzględniona przy określeniu 
pięcioletniego terminu, wskazanego w art. 46 Statutu TS. Dlatego jako początek biegu terminu 
przedawnienia należy wskazać dzień, w którym wydane zostały wyroki Sądu w sprawach T-72/06 
i T-79/06. Takie wyznaczenie terminu pozwala, zdaniem Sądu, na wskazanie pewnej i konkretnej 
daty na podstawie obiektywnych kryteriów, a zatem, z jednej strony zapewnia poszanowanie za-
sady pewności prawnej, z drugiej zaś – pozwala na ochronę praw Skarżących. 

Oznacza to, że skarga o odszkodowanie wniesiona 4 sierpnia 2014 r. została złożona przed 
upływem okres przedawnienia, a zatem jest dopuszczalna. 

2.	Przesłanki	odpowiedzialności

Odnośnie do istoty sprawy, Spółki podniosły w skardze jeden zarzut dotyczący mianowicie 
naruszenia art. 47 ust. 2 KPP z uwagi na przewlekłość postępowania przed Sądem, co stanowiło 
naruszenie prawa podstawowego Skarżących do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie. 

Sąd na wstępie zauważył, że UE może ponosić odpowiedzialności deliktową, gdy spełnione 
są łącznie24 trzy warunki25:
– działanie instytucji jest bezprawne;
– została poniesiona rzeczywista szkoda;
– istnieje związek przyczynowy pomiędzy bezprawnym działaniem a podnoszoną szkodą.

Warunki te zostaną omówione kolejno poniżej.

2.1.	Bezprawne	działanie

Jeśli chodzi o pierwszy warunek (bezprawność postępowania TS jako instytucji UE), Sąd 
stwierdził, że to prawo do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie, zapisane w art. 47 KPP, 
zostało naruszone w wyniku nadmiernej długości postępowania przed Sądem w sprawach T-72/06 
i T-79/06. Postępowanie to w obu przypadkach trwało około pięć lat i dziewięć miesięcy, co nie 
może być uzasadnione żadną szczególną okolicznością związaną z tymi sprawami26.

Sąd najpierw zauważył, że sprawy T-72/06 i T-79/06 dotyczyły sporów związanych ze stwier-
dzeniem naruszenia reguł konkurencji i powtórzył za TS, że w tego typu sprawie zarówno wymóg 
pewności prawa, jak i dążenie do zapewnienia niezakłóconej konkurencji mają istotne znaczenie 
nie tylko dla spółek wnoszących odwołanie27. 

Sąd zauważył, że w obu sprawach pomiędzy zakończeniem fazy pisemnej a rozpoczęciem 
fazy ustnej (dalej: Okres przejściowy) upłynęły trzy lata i 10 miesięcy (czyli 46 miesięcy). Okres 
ten jest przeznaczony na dokonanie syntezy argumentów stron, analizy stanu faktycznego oraz 
spornych praw, a także na przygotowanie fazy ustnej postępowania, stąd jego długość zależy prze-
de wszystkim od złożoności sprawy, zachowania stron procesowych oraz zdarzeń procesowych.

24 Jeśli choć jeden z warunków nie jest spełniony, skarga powinna zostać odrzucona w całości bez konieczności analizowania pozostałych warunków; 
wyr. Gascogne, pkt 53 oraz wyr. TS z 14.10.1999 r. w sprawie Atlanta przeciwko Wspólnocie Europejskiej, pkt 65. 
25 Zob. również wyr. TS z 29.09.1982 r. w sprawie 26/81 Oleifici Mediterranei przeciwko Wspólnocie Europejskiej, pkt 16 i z 9.09.2008 w sprawie 
C-120/06 P FIAMM przeciwko Radzie i Komisji, pkt 106.
26 Wyr. Gascogne, pkt 61
27 Wyr. Gascogne, pkt 62. Zob. też wyr. TS Gascogne Sack, pkt 93, i wyr. Der Grüne Punkt, pkt 186.
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Odnośnie do złożoności sprawy, należy pamiętać, że obie sprawy dotyczyły odwołań od 
decyzji Komisji stwierdzających naruszenia art. 101 TFUE, a, jak podkreślił Sąd, sprawy z za-
kresu prawa konkurencji charakteryzują się większym stopniem złożoności i skomplikowania 
w porównaniu z innymi rodzajami spraw, ze względu na długość zakwestionowanej decyzji, 
obszerność akt sprawy i konieczność dokonania szczegółowej oceny licznych i złożonych fak-
tów, często rozciągniętych w przestrzeni czasowej i geograficznej. Stąd, zdaniem Sądu, okres 
15 miesięcy oddzielający zakończenie fazy pisemnej i rozpoczęcie fazy ustnej co do zasady 
stanowi zasadną długość postępowań z zakresu prawa konkurencji, takich jak sprawy T-72/06  
oraz T-79/0628. 

W kontekście analizowanych spraw istotnym jest ponadto, że równolegle przed Sądem toczyły 
się inne liczne postępowania dotyczące odwołania od decyzji Komisji. Konieczność równoległe-
go rozpoznania tego typu spraw dotyczy nawet przypadków, gdy sprawy nie zostały połączone, 
ze względu na ich faktyczne powiązanie i wynikającą z tego konieczność zapewnienia spójności 
dokonywanej analizy i rozstrzygnięć. Dlatego konieczność równoległego rozpoznania licznych 
spraw stanowi, zdaniem Sądu, przesłankę uzasadniającą przedłużenie Okresu przejściowego 
postępowania o jeden miesiąc dla każdej dodatkowej sprawy, czyli w sumie o 11 dodatkowych 
miesięcy29. Oznacza to, że za uzasadnioną można uznać długość pomiędzy zakończeniem fazy 
pisemnej a rozpoczęciem fazy ustnej wynoszącą 26 miesięcy.

Następnie Sąd uznał, że ani stopień skomplikowania, ani złożoność faktyczna, prawna czy 
proceduralna spraw T-72/06 i T-79/06 nie uzasadniają dodatkowego przedłużenia Okresu przej-
ściowego30. Również zachowanie stron sporu lub zaistniałe zdarzenia procesowe nie usprawied-
liwiają dodatkowego wydłużenia postępowania31. 

Dlatego też w ocenie Sądu w okresie 46 miesięcy, które upłynęły pomiędzy zakończe-
niem fazy pisemnej postępowania a rozpoczęciem fazy ustnej, wystąpił okres 20-miesięcz-
nej bezczynności Sądu, co stanowiło wystarczająco poważne naruszenie przepisu prawnego 
UE przyznającemu prawa jednostce. Sąd podkreślił jednocześnie, że nie miał zastrzeżeń co 
do pozostałej części postępowania32, w której nie wystąpił żaden okres nieusprawiedliwionej  
bezczynności Sądu33. 

2.2.	Szkoda	materialna

Sąd przypomniał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE, wnoszący skargę jest zo-
bowiązany do przedstawienia dowodów na istnienie oraz zakres poniesionej szkody34.

Skarżące podniosły, że poniosły dwa rodzaje szkody materialnej. Po pierwsze, poniosły stra-
ty w związku z opłacaniem kosztów gwarancji bankowej35 oraz odsetek ustawowych w okresie 

28 Wyr. Gascogne, pkt 67.
29 Ostatecznie Sąd rozpatrywał równolegle 12 powiązanych spraw dotyczących odwołania od kwestionowanej decyzji Komisji. Zob. wyr. Gascogne, 
pkt 71–72.
30 Tym bardziej, że w okresie tym Trybunał nie przyjął żadnych środków organizacyjnych, które mogłyby przerwać lub przedłużyć postępowanie.
31 W szczególności, okoliczność, że Skarżący zwrócili się w październiku 2010 r. o wznowienie fazy pisemnej nie może uzasadnić okresu trzech lat 
i ośmiu miesięcy, który już w między czasie upłynął od złożenia dupliki. W dodatku Skarżące zostały w grudniu 2010 r. poinformowane, że rozprawa 
odbędzie się w lutym 2011 r., co pokazuje, że to zdarzenie mogło mieć minimalny wpływ na długość Okresu przejściowego. Zob. wyr. Gascogne, pkt 75.
32 Tj. w okresie między wniesieniem skargi i złożeniem dupliki oraz między rozpoczęciem fazy ustnej i ogłoszeniem wyr. 16.11.2011 r.
33 Wyr. Gascogne, pkt 76–78.
34 Wyr. TS z 16.09.1997 r. w sprawie C-362/95 P Blackspur DIY e.a. przeciwko Radzie i Komisji, pkt 31.
35 Którą to Spółki ustanowiły, by nie musieć zapłacić kary zaraz po wydaniu przez Komisję decyzji. 
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przekraczającym rozsądny czas postępowania. Po drugie, w związku ze stanem niepewności, 
w którym Spółki się znalazły, zostały one pozbawione możliwości wcześniejszego znalezienia 
inwestora, a co za tym idzie szansy na zdobycie zysku lub uniknięcie straty. 

2.2.1. Inwestor

Sąd zaczął swoją analizę od kwestii niemożności wcześniejszego znalezienia inwestora. 
Spółki odczuwały trudności finansowe od 2011 r. i szukały nowych inwestorów. Jednakże stan 
niepewności wywołany trwającym postępowaniem, a w szczególności ryzykiem podwyższenia 
nałożonej kary utrudniał znalezienie inwestora. Stąd gdyby postępowanie trwało krócej, a tym 
samym decyzja Komisji i wysokość nałożonej kary stała szybciej ostateczna, Skarżące mogły 
wcześniej znaleźć nowego inwestora. Na poparcie tego zarzutu Spółki wskazały, że zaledwie parę 
dni po ogłoszeniu wyroków TS kończących postępowanie Grupa Gascogne podpisała umowę 
ramową z konsorcjum inwestorów z Biolandes Technologies na czele.

Sąd zauważył jednak, że Skarżące nie wykazały, że miały realną i poważną szansę na zna-
lezienie inwestora wcześniej. Co prawda pięć spółek wyraziło zainteresowanie zainwestowaniem, 
jednak z przedstawionej dokumentacji wynikało, że jedynie dwie z nich wskazywały na kwestie 
kary do zapłacenia jako na element, który należy rozważyć przed podjęciem decyzji o inwesty-
cji. I nawet w przypadku tych dwóch inwestorów w kontekście warunków ewentualnej inwestycji 
wskazana została kwestia istnienia kary jako takiej, a nie rzekomej niepewności związanej z moż-
liwym wzrostem wysokości kary36. Ponadto, kwestia nałożonej kary pojawiała się tylko jako jeden 
z licznych warunków potencjalnej inwestycji37, stąd nie była w żadnym z przypadków czynnikiem 
decydującym. Zatem wcale nie od czasu trwania postępowania, ale od akceptacji przez Gascogne 
innych kumulatywnie stawianych warunków zależała możliwość ewentualnej inwestycji. Wreszcie, 
Skarżące nie wykazały, że właśnie fakt zakończenia postępowania doprowadził do zawarcia ww. 
umowy ramowej38. 

Stąd, w ocenie Sądu, Skarżące nie wykazały, że miały i straciły poważną i realną szansę zna-
lezienia inwestora wcześniej i dlatego żądanie odszkodowania w tym zakresie zostało oddalone. 

2.2.2. Dodatkowe koszty

Następnie Sąd przeszedł do rozpatrzenia kwestii poniesionych dodatkowych kosztów zwią-
zanych z odsetkami za zwłokę i gwarancją bankową.

Decydując się na niezapłacenie nałożonych i należnych39 kar od razu po wydaniu decyzji 
przez Komisję, Spółki postanowiły, zgodnie z art. 86 ust. 5 rozporządzenia Komisji 2342/200240, 
ustanowić gwarancję bankową zabezpieczającą kwotę kwestionowanej kary oraz zaakceptować 
zapłatę odsetek za zwłokę o stopie procentowej 3,56%41. Odsetki te nie zostały przez Spółki za-
płacone w czasie postępowania przed Sądem, ale dopiero po wydaniu wyroku przez TS. Skarżące 

36 Wyr. Gascogne, pkt 87–90.
37 Takich jak sprzedaż niektórych gałęzi działalności, rezygnacja z kredytu, restrukturyzacja itp.
38 Wyr. Gascogne, pkt 91–92.
39 Zgodnie z art. 278 TFUE skargi wniesione do TSUE nie mają charakteru zawieszającego.
40 Rozporządzenie Komisji nr 2342/2002 z 23.12.2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, Dz. Urz. L 298 z 26.10.2012 r., s. 1. 
41 Stopa stosowana przez Europejski Bank Centralny do jego głównych operacji refinansowych powiększona o 3,5%. Art. 86 ust. 2 lit. b rozporządze-
nia 2342/2002. 
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nie wykazały, że w okresie odpowiadającym przekroczeniu rozsądnego terminu, odsetki za zwłokę 
wyniosły więcej niż korzyści, które wynikały dla Spółek z faktu niezapłacenia kary od razu. Stąd 
też, w ocenie Sądu, Skarżące nie udowodniły, że poniosły realną i pewną szkodę w wyniku opła-
cania odsetek za zwłokę, a tym samym żądanie Spółek o odszkodowanie w tym zakresie zostało 
przed Sąd oddalone42. 

Odnośnie do kosztów gwarancji bankowej, z dokumentacji przedstawionej przez Skarżące 
wynikało, że tylko Gascogne ponosiła rzeczywiste koszty gwarancji bankowych (w postaci uisz-
czanych trymestralnych opłat). Zdaniem Sądu Gascogne Sack, w przeciwieństwie do Gascogne, 
nie wykazała natomiast faktu poniesienia szkody wynikającej z opłacania kosztów gwarancji ban-
kowych w okresie przekraczającym rozsądny termin rozstrzygnięcia sprawy. Dlatego Sąd uznał 
jedynie żądanie Gascogne o odszkodowanie za straty poniesione w wyniku dłuższego opłacania 
gwarancji bankowych, a oddalił natomiast żądanie Gascogne Sack w tym zakresie43. 

2.3.	Związek	przyczynowy

W kontekście wymogu dotyczącego związku przyczynowego, Sąd przypomniał, że zgodnie 
z utrwalonym orzecznictwem TSUE związek przyczynowy pomiędzy działaniem instytucji a po-
niesioną szkodą, o którym mowa w art. 340 ust. 2 TFUE, musi być wystarczająco bezpośredni44, 
co również powinna wykazać strona skarżąca45. 

Niewątpliwie gdyby postępowanie nie przekroczyło rozsądnego terminu, Gascogne nie musia-
łaby opłacać dodatkowych kosztów gwarancji bankowych. Do przedłużenia postępowania doszło 
po dokonaniu przez Gascogne wyboru co do ustanowienia gwarancji bankowej. A, jak słusznie za-
uważył Sąd, w chwili podejmowania decyzji, co do niezapłacenia od razu nałożonych kar, Gascogne 
nie mogła przewidzieć, że dojdzie do przewlekłości postępowania prze Sądem, a wręcz przeciwnie 
mogła legalnie spodziewać się, że odwołanie zostanie rozstrzygnięte w rozsądnym terminie46. 

W ocenie Sądu jednak wystarczająco bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy narusze-
niem prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie a szkodą poniesioną przez Gascogne 
wystąpił jedynie przed ogłoszeniem wyroków 16 listopada 2011 r., tj. wskutek opłacenia kosztów 
gwarancji bankowych w okresie bezczynności Sądu pomiędzy zakończeniem fazy pisemnej 
a rozpoczęciem fazy ustnej47. Sąd nie stwierdził natomiast istnienia wystarczającego związku 
przyczynowego w okresie po ogłoszeniu wyroków w sprawach T-72/06 i T-79/06, ponieważ fakt 
kontynuowania uiszczania tych opłat co do istoty wynikał z woli Skarżących do niezapłacenia 
nałożonych kar od razu. 

3.	Odszkodowanie

Odnośnie do rzeczywiście poniesionej szkody materialnej, Sąd uznał, że koszty związane 
z gwarancją bankową poniesione „po 30 maja 2011 r.” stanowią rzeczywistą stratę poniesioną 
przez Spółki, wynikającą z przedstawionej dokumentacji bankowej. Sąd podkreślił jednocześnie, 

42 Bez konieczności analizowania wystąpienia przesłanki związku przyczynowego. Wyr. Gascogne, pkt 106–110.
43 Wyr. Gascogne, pkt 112–114.
44 Wyr. TS z 18.03.2010 r. w sprawie C-419/08 P Trubowest Handel i Makarov przeciwko Radzie i Komisji, pkt 53; wyr. Sądu z 14.12.2005 r. w sprawie 
T-383/00 Beamglow przeciwkoParlementowi, pkt 193.
45 Wyr. Sądu z 30.09.1998 r. w sprawie T-149/96 Coldiretti przeciwko Radzie i Komisji, pkt 101. 
46 Wyr. Gascogne, pkt 119–120. 
47 Wyr. Gascogne, pkt 131 i 122.
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że jest związany żądaniem Stron i nie może orzekać ultra petita48. Stąd nie może przyznać z urzę-
du naprawienia szkody poniesionej w tym zakresie w okresie wcześniejszym niż wskazany przez 
Spółki, tj. przed 30 maja 2011 r. Natomiast, jak wskazano powyżej, koszty gwarancji bankowej 
poniesione po 16 listopada 2011 r. nie wykazują wystarczająco bezpośredniego związku przyczy-
nowego z przekroczeniem rozsądnego terminu rozstrzygnięcia spraw T-72/06 i T-79/06 przez Sąd.

Dlatego w świetle zarzutów podniesionych przez Spółki odszkodowanie za poniesione stra-
ty powinno odpowiadać kosztom gwarancji bankowych opłaconych w okresie między 30 maja 
a 16 listopada 2011 r., tj. 47.064,33 euro49. 

4.	Krzywda	(szkoda	niematerialna)

Odnośnie do kwestii krzywdy Spółki podniosły w skardze, że przewlekłość postępowania 
była źródłem kilku szkód niematerialnych, takich jak ugodzenie w reputację Spółek, niepewność 
odbijająca się na podejmowaniu decyzji co do przyszłości, zaburzenia w zarządzaniu Spółkami, 
a także strach i nieprzyjemności odczuwane przez członków organów Spółek oraz ich pracowni-
ków. Krzywdy te zostały oszacowane przez Skarżące na kwotę min. 500 tys. euro. 

W odpowiedzi na powyższe Sąd zauważył w pierwszej kolejności, że rozpatrywana skarga 
została wniesiona w interesie samych Spółek, a nie również osób nimi kierujących lub pracow-
ników. Skarżące nie wskazywały na cesje praw lub upoważnienie od ww. osób do dochodzenia 
również ich praw w niniejszym postępowaniu. Dlatego Sąd odrzucił jako niedopuszczalne żądanie 
zadośćuczynienia na szkody niematerialne poniesione przez osoby zarządzające oraz pracowni-
ków i dodał, że żądanie to zostałoby również oddalone jako bezpodstawne, ponieważ Spółki nie 
wykazały, ze ww. osoby poniosły straty bezpośrednie, osobiste i oddzielne od straty poniesionej 
przez Spółki. 

W drugiej kolejności Sąd przypomniał, że jeśli wnioskodawca nie przedstawi żadnych dowodów 
popierających istnienie i określających zakres zarzucanej krzywdy (jak to miało miejsce w anali-
zowanej sprawie), to powinien on przynajmniej wykazać, że zarzucane zachowanie było na tyle 
poważne, by móc spowodować daną krzywdę50. Jednakże Skarżące nie wykazały, że naruszenie 
prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie mogło ze względu na swoją naturę godzić 
w reputację Spółek. W każdym razie, zdaniem Sądu, już samo stwierdzenie dokonania naruszenia 
prawa Spółek w wyniku przewlekłości postępowania przed Sądem stanowiłoby wystarczające na-
prawienie szkody niematerialnej dotyczącej podnoszonego ugodzenia w reputację Skarżących51. 

Następnie Sąd przeszedł do kwestii niepewności i zauważył, że w każdym sporze sądowym 
strony znajdują się w stanie niepewności co do rozstrzygnięcia ich sprawy (powodzenia skargi 
wniesionej przeciwko decyzji Komisji). Skarżące musiały byś świadome, że w ich przypadku sprawy 
miały dość złożony charakter, w związku, po pierwsze, z licznymi równoległymi postępowaniami 
toczącymi się przed Sądem w różnych językach przeciwko decyzji, a po drugie – z potrzebą prze-
prowadzenia przez Sąd dogłębnej analizy obszernych akt sprawy (a w szczególności konieczności 

48 Zob. art. 21 Statutu TS i art. 44 ust.1 Regulaminu postępowania przed Sądem z 2.05.1991 r. oraz wyr. TS z 10.12.2013 r. w sprawie C-272/12 P 
Komisja przeciwko Irlandii, pkt 27, oraz z 3.07.2014 r. w sprawie C-84/13 P Electrabel przeciwko Komisji, pkt 49.
49 Sąd przy określaniu sumy odszkodowania dokonał dokładnych obliczeń, analizując wysokość opłat trymestralnych płaconych przez Gascogne; 
wyr. Gascogne, pkt 139–142.
50 Zob. wyr. TS z 16.07.2009 r. w sprawie C-481/07 P SELEX Sistemi Integrati przeciwko Komisji, pkt 38 oraz Sądu z 28.01.1999 r. w sprawie T-230/95 
BAI przeciwko Komisji, pkt 39, i z 16.10.2014 r. w sprawie T-297/12 Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji, pkt 31, 46 i 63.
51 Wyr. Gascogne, pkt 155.
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ustalenia faktów i dokonania oceny merytorycznej sporu). Jednakże czas postępowania w sprawach 
T-72/06 i T-79/06, tj. pięć lat i dziewięć miesięcy, przekroczył czas możliwy do przewidzenia przez 
Skarżące w momencie wnoszenia skargi na decyzje Komisji. W szczególności okres pomiędzy 
zakończeniem fazy pisemnej a rozpoczęciem fazy ustnej postępowania wynoszący trzy lata i 10 
miesięcy nie może zostać uzasadniony żadnymi okolicznościami, takimi jak potrzeba przyjęcia 
środków dotyczących organizacji postępowania, środków dowodowych lub wystąpieniem innych 
zdarzeń procesowych.

Dlatego też przewlekłość postępowania spowodowała wprowadzenie Skarżących w stan 
niepewności przekraczający poziom niepewności towarzyszący zazwyczaj postępowaniu sądo-
wemu. Niepewność ta, w ocenie Sądu, niewątpliwie niekorzystnie wpłynęła na podejmowanie 
decyzji dotyczące planowania oraz zarządzania Spółkami, co stanowiło zatem istotną krzywdę, 
która to nie zostałaby w pełni naprawiona przez samo stwierdzenie naruszenia prawa Spółek. 

5.	Zadośćuczynienie

Odnośnie do wysokości należnego zadośćuczynienia, Sąd wskazał, że postulowana kwo-
ta min. 500 tys. euro, po pierwsze, nie została wystarczająco uzasadniona przez Skarżące, po 
drugie zaś – dotyczyła ona kilku krzywd zarzucanych przez Spółki, w tym tych, które nie zostały 
przez Sąd uznane (ugodzenie w reputację Spółek52, szkody moralne poniesione przez osoby 
zarządzające i pracowników). 

Ponadto Sąd podkreślił, że zadośćuczynienie nie może mieć na celu zniwelowania straty 
spowodowanej zapłaceniem kary finansowej za naruszenie reguł prawa konkurencji53, w szcze-
gólności gdy długość postępowania (jego przewlekłość) nie miały najmniejszego wpływu na 
wysokość (ew. zawyżenie) nałożonej kary. Sąd zwrócił również uwagę na konieczność poszano-
wania zasad prawa konkurencji, w tym zachowania odstraszającego charakteru nałożonej kary, 
szczególnie w sytuacji, gdy wszystkie zarzuty dotyczące wysokości nałożonej kary oraz karanego 
zachowania zostały ostatecznie odrzucone przez TSUE w postępowaniu dotyczącym odwołania 
od kwestionowanej decyzji Komisji54. Dlatego Sąd nie przyjął sumy wskazanej przez Spółki jako 
zasadnego kryterium obliczenia kwoty należnego zadośćuczynienia. 

Stąd mając na uwadze zakres bezprawnego przedłużenia postępowania, zachowanie 
Skarżących, konieczność przestrzegania reguł prawa konkurencji oraz skuteczność odwołania, 
Sąd przyznał obu Spółkom zadośćuczynienie w kwocie po 5 tys. euro jako adekwatne do po-
niesionych strat moralnych (niematerialnych) w związku ze zwiększonym stanem niepewności, 
w którym to znalazły się Skarżące55. 

6.	Odsetki	i	koszty	postępowania

Sąd odniósł się również do żądania Spółek, by kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia 
zostały powiększone o odsetki wyrównawcze oraz odsetki za zwłokę. Najpierw Sąd dokonał roz-
różnienia tych dwóch typów odsetek, wskazując, że w przeciwieństwie do odsetek za zwłokę, 

52 Która to zostanie naprawiona przez samo stwierdzenie naruszenia prawa Skarżących. 
53 Wyr. TS Gascogne, pkt 78; wyr. TS z 26.11.2013 r. w sprawie C-50/12 P Kendrion przeciwko Komisji, pkt 88. Zob. również wyr. TS z 8.05.2014 r. 
w sprawie C-414/12 P Bolloré przeciwko Komisji, pkt 107.
54 Wyr. TS Gascogne, pkt 78; zob. również wyr. Der Grüne Punkt, pkt 105 i wyr. Bolloré, pkt 105.
55 Wyr. Gascogne, pkt 165.
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celem odsetek wyrównawczych jest rekompensata upływu czasu, który upłynął do momentu są-
dowej oceny wysokości szkody, niezależnie od opóźnienia, które można przypisać dłużnikowi56.

Odsetki wyrównawcze służą zatem zrekompensowaniu niekorzystnych konsekwencji wyni-
kających z różnicy czasu między dostrzeżeniem szkody, a przyznaniem odszkodowania, takich 
jak deprecjacja waluty57. Również w tym wypadku Sąd wskazał Skarżącym, że gdyby lepiej sfor-
mułowały zarzuty, to mogłyby uzyskać więcej korzyści. Sąd zauważył mianowicie, że zgodnie 
z utrwalonym orzecznictwem TSUE Strony miały prawo wnosić o odsetki wyrównawcze również 
od 30 maja 2011 r. Jednakże Skarżące jako datę początkową naliczania odsetek wskazały datę 
wniesienia skargi, tj. 4 sierpnia 2014 r.58. Ponadto, Spółki nie przedstawiły żadnych dowodów 
wskazujących, by w okresie pomiędzy 30 maja a 16 listopada 2011 r. koszty gwarancji ban-
kowych spowodowały żądane odsetki o kursie stosowanym przez Europejski Bank Centralny 
(EBC) powiększonym o dwa punkty procentowe. Sąd wskazał natomiast w tym kontekście na 
deprecjację waluty związaną z upływem czasu, która jest odzwierciedlona poprzez roczną stopę 
inflacji ogłoszoną przez Eurostat (Urząd Statystyczny UE) w państwie członkowskim, w którym 
Gascogne ma swoją siedzibę. Stąd Sąd przyznał Gascogne odsetki wyrównawcze dotyczące 
kwoty odszkodowania za poniesioną szkodę materialną zgodnie ze stopą inflacji Eurostatu za 
okres ograniczony żądaniem Skarżących, tj. pomiędzy 4 sierpnia 2014 r. a datą wydania wyroku, 
tj. 10 stycznia 2017 r.59.

Ponadto, Sąd przyznał Skarżącym odsetki za zwłokę w stosunku zarówno do odszkodowania 
za szkodę materialną, jak i zadośćuczynienia za krzywdę w okresie począwszy od daty ogłoszenia 
wyroku aż do daty całkowitego wypłacenia Spółkom przez UE zarządzonych należności60. Sąd 
wyznaczył stopę tych odsetek „w granicach wskazanych przez Skarżące” jako stopę wskazaną 
przez EBC dla głównych operacji refinansujących, powiększoną o dwa punkty procentowe.

Na końcu należy również wspomnieć o rozstrzygnięciu odnoszącym się do kosztów postępo-
wania. Sąd zadecydował, że skoro skarga Spółek została uwzględniona częściowo, to wszystkie 
strony poniosą swoje własne wydatki związane z postępowaniem61. 

V.	Komentarz
TSUE już wcześniej uznał skargę odszkodowawczą za skuteczny środek prawny w postę-

powaniach toczących się przed Sądem, które naruszają prawa podstawowe (Michałek, 2015, 
s. 333–336)62 i podkreślał, że zobowiązania państw członkowskich wynikające z prawa Unii nie 
stanowią uzasadnienia dla nieprzestrzegania zasady rozsądnego terminu63. Jednakże wyrok 
w sprawie Gascogne stanowi pierwsze orzeczenie TSUE w przedmiocie przewlekłości postępo-
wania na gruncie art. 47 KPP (Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Rada Europy, 
2016, s. 168; zob. TSUE, 2017 oraz Allegra, 2017).

56 Zob. wyr. TS z 12.02.2015 r. w sprawie C-336/13 P Komisja przeciwko IPK International, pkt 37.
57 Wyr. TS z 2.02.1994 r. w sprawie C-308/87 Grifoni przeciwko Komisji, pkt 40, i z 13.07.2005 r. w sprawie T-260/97 Camar przeciwko Radzie i Komisji, 
pkt 138.
58 Wyr. Gascogne, pkt 170–173.
59 Wyr. Gascogne, pkt 176–178.
60 Wyr. Gascogne, pkt 180.
61 Wyr. Gascogne, pkt 190. Wyjątkowo UE została obarczona kosztami związanymi z postępowaniem incydentalnym, w którym TSUE bezskutecznie 
podniósł zarzut niedopuszczalności skargi. Zob. Wyr. Gascogne, pkt 188.
62 Zob. również wyr. Nexans, pkt 133. 
63 Wyr. TS z 29.03.2012 r. w sprawie C-500/10 Ufficio IVA di Piacenza przeciwko Belvedere Costruzioni Srl., pkt 23.
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Niewątpliwie zapewnienie zakończenia postępowania w rozsądnym czasie jest podstawo-
wym prawem nie tylko w przypadku postępowań karnych. Warto zauważyć, że przewlekłość 
postępowania stanowi jak dotąd najbardziej powszechny problem podnoszony w skargach kie-
rowanych do ETPC, stąd orzecznictwo Strasburga w tym zakresie jest dużo bogatsze (Agencja 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Rada Europy, 2016, s. 153). Gwoli przykładu w wyroku 
w sprawie Primagaz64, bezpośrednio dotyczącym prawa konkurencji, ETPC jasno stwierdził, że 
niezbędne jest sprawienie, by kontrolowani przedsiębiorcy mieli „pewność (…) uzyskania sku-
tecznej kontroli sądowej spornego środka w rozsądnym terminie” (zob. też Michałek-Gervais, 
2015, s. 34). W przypadku obu jurysdykcji podejście do kwestii ustalania czy postępowanie było 
przewlekłe, można określić jako „bardziej pragmatyczne niż naukowe”65, ponieważ oparte jest na 
analizie szczególnych okoliczności danej sprawy66 (Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
i Rada Europy, 2016, s. 159).

W omawianej sprawie, mimo przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości 
znacznie niższej niż wnioskowana przez Skarżące67, nie do przecenienia pozostaje fakt wyraźnego 
uznania przez Sąd odpowiedzialności deliktowej UE w przypadku naruszenia praw podstawowych 
przedsiębiorców wynikających z przewlekłości postępowania przed TSUE. 

Można oczywiście zastanawiać się czy rzeczywiście omawiany wyrok skutecznie zmobilizuje 
TSUE do rzetelnego przestrzegania rozsądnych terminów rozpatrywania spraw z uwagi na dość 
symboliczną wysokość przyznanego odszkodowania i zadośćuczynienia (szczególnie w porówna-
niu z wysokością kar nakładanych na spółki za naruszenie art. 101 TFUE). Jednakże, jak słusznie 
zauważył Sąd, zasądzone zadośćuczynienie nie ma na celu zrekompensowania Spółkom strat 
związanych z zapłaceniem kary nałożonej w związku z naruszeniem prawa konkurencji i w przeci-
wieństwie do wysokości kar nakładanych w postępowaniach dotyczących naruszenia reguł prawa 
konkurencji nie musi pełnić funkcji odstraszającej ani represyjnej. Jednakże można mieć wątpliwo-
ści czy symboliczne zadośćuczynienie spełnia rzeczywiście funkcję kompensacyjną w kontekście 
naruszenia jednego z praw podstawowych wyraźnie wskazanych zarówno w EKPC, jak i KPP. 

Można obawiać się, że symboliczna wielkość zadośćuczynienia przyznanego Spółkom choćby 
w porównaniu z ich wydatkami związanymi z postępowaniem (np. wynagrodzeniami prawników; 
zob. Rab, 2017) może sprawić, że w przyszłości spółki nie będą się decydowały na wnoszenie skarg 
odszkodowawczych do Sądu z jednej prostej przyczyny: będą uważały taki krok za nieopłacalny. 

Jednakże, należy również podkreślić, że w analizowanej sprawie skarga Spółek została 
uznana jedynie częściowo przez Sąd, a z treści wyroku wynika, że wysokość tak zasądzonego 
odszkodowania, jak i zadośćuczynienia mogłaby być większa, gdyby spółki lepiej sformułowały 
wnioski oraz uwodniły podnoszone twierdzenia. Sąd, zwracając uwagę w wyroku na wszelkie 
niedoskonałości skargi68, przekazał cenne wskazówki, jak w ewentualnych przyszłych skargach 
określać zarzuty, formułować wnioski i ich zakres oraz jak wykazywać racje swoich argumentów, 
by wysokość zasądzonego odszkodowania i zadośćuczynienia mogła być wyższa (a uznanie 
skargi w całości wiązało się również z zasądzeniem kosztów sądowych).

64 Wyr. ETPC z 21.12.2010 r. Primagaz, skarga nr 29613/08, pkt 28.
65 Opinia Rzecznik Generalnej Eleanor Sharpston z 30.05.2013 r. w sprawie C-58/12 Groupe Gascogne SA przeciwko Komisji, pkt 72–73.
66 Wyr. ETPC z 28.06.1978 r. w sprawie König przeciwko Niemcom, nr aplikacji 6232/73, pkt 110.
67 Spółki wnosiły o prawie 3,5 mln euro tytułem odszkodowania i po 500 tys. euro tytułem zadośćuczynienia.
68 Np. ograniczenie okresu uwzględnianego do wyliczenia odszkodowania.
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Dlatego wyrok Gascogne stanowi ważny krok w kierunku umacniania dbałości o ochronę 
praw przedsiębiorców w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji i należy mieć nadzieję, że 
będzie on miał istotne znaczenie nie tylko teoretyczne, lecz także praktyczne.

W każdym razie w niedługim czasie można spodziewać się dalszych orzeczeń w tej kwestii, 
ponieważ aktualnie jeszcze cztery inne sprawy dotyczące przewlekłości postępowania, w tym 
skarga wniesiona przez Kendrion69 odnosząca się do tego samego postępowania odwoławczego 
od decyzji Komisji, oczekują na rozstrzygnięcie przez Sąd70.

Marta	Michałek-Gervais	
Doktor nauk prawnych; prawnik w kancelarii Clifford Chance; e-mail: marta.michalek-gervais@
cliffordchance.com
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Spis	treści
I. Stan faktyczny
II. Uwagi ogólne
III. Dopuszczalność wniesienia skargi
IV. Oczywisty błąd w ocenie a decyzja zobowiązująca
V. Decyzja zobowiązująca – zakres zastosowania
VI. Zasada proporcjonalności w decyzji zobowiązującej

I.	Stan	faktyczny
Dnia 30 października 2009 r. Komisja Wspólnot Europejskich wszczęła postępowanie do-

tyczące Thomson Reuters Corporation i znajdujących się pod jego pośrednią czy bezpośrednią 
kontrolą przedsiębiorstw, takich jak Reuters Limited (dalej: TR). W dniu 19 września 2011 r. sfor-
mułowała wstępną ocenę, po czym podała ją do wiadomości przedsiębiorstwa. Komisja stwierdziła, 
iż TR mogła dopuścić się nadużycia pozycji dominującej na światowym rynku skonsolidowanego 
zasilania danymi w czasie rzeczywistym. Według Komisji, TR zakazuje swoim klientom wykorzy-
stywania kodów Reuters Instrument Codes (dalej: RIC) w celu wyszukiwania danych ze skon-
solidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym realizowanego przez innych dostawców 
oraz zakazuje osobom trzecim tworzenia i aktualizowania RIC dotyczących tabel orientacyjnych, 
które umożliwiłyby interoperacyjność systemów klientów przedsiębiorstwa i skonsolidowanego 
zasilania danymi w czasie rzeczywistym oferowanego przez innych dostawców.

Dnia 8 listopada 2011 r. TR odpowiedziała na ocenę komisji i przedstawiła pierwszą pro-
pozycję zastrzeżeń. W dniu 14 grudnia 2011 r. Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 
2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu1, 
zawiadomienie, w którym streszczono sprawę, podsumowano zobowiązania i wezwano osoby 
trzecie do przedstawienia uwag dotyczących złożonej przez TR propozycji. W dniu 7 marca 
2012 r. organ poinformował przedsiębiorstwo o uwagach zainteresowanych osób trzecich. Dnia 
27 czerwca 2012 r. TR przedstawiła poprawioną propozycję zobowiązań. W dniu 12 lipca 2012 r. 
Komisja dokonała kolejnego badania rynku i opublikowała, zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządze-
nia nr 1/2003 zmienione zobowiązania. Następnie, 25 września 2012 r. organ poinformował TR 
o uwagach otrzymanych od zainteresowanych osób trzecich, nawiązujących do zmian zapropo-
nowanych przez przedsiębiorstwo. W dniu 7 listopada 2012 r. TR przedstawiła kolejną, trzecią 
serię zobowiązań zwanych „ostatecznymi”.

1 Dz. Urz. L 1 z 4.01.2003 r., s. 1; dalej: rozporządzenie nr 1/2003. 
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Komisja uznała, iż przyjęte zobowiązania były wystarczające do tego, aby rozwiązać podnie-
sione problemy w zakresie konkurencji. W dniu 20 grudnia 2012 r. Komisja, działając na podstawie 
art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2003, przyjęła decyzję uznającą za wiążące zaproponowane 
przez TR zobowiązania. W związku z tym, organ stwierdził, iż przedsiębiorstwo, działając zgodnie 
z proponowanymi zobowiązaniami, nie będzie nadużywało pozycji dominującej. 

W dniu 4 lutego 2014 r. Morningstar Inc. zaskarżyła decyzję wydaną przez Komisję. Morningstar 
Inc. brała czynny udział w postępowaniu zakończonym wydaniem zaskarżonej decyzji, a ponadto 
należała do zamkniętego i możliwego do zidentyfikowania kręgu osób biorących udział w postę-
powaniu administracyjnym. Zaskarżona decyzja zobowiązująca, zdaniem skarżącej, ograniczała 
możliwość zawarcia przez skarżącą z TR umowy dotyczącej RIC, wyraźnie wyłączała konkuren-
cyjnych dostawców skonsolidowanego zasilania danymi w czasie rzeczywistym z kręgu osób 
kwalifikujących się do zawarcia umowy licencyjnej. 

Skarżąca wniosła do Sądu o: uznanie skargi za dopuszczalną, stwierdzenie nieważności 
zaskarżonej decyzji w całości bądź w części dotyczącej dostawców zasilania danymi w czasie 
rzeczywistym, bądź w dotyczącym jej zakresie, przyjęcie wszelkich innych środków, które Sąd uzna 
za właściwe oraz obciążenie Komisji kosztami postępowania. Komisja w odpowiedzi na skargę 
wniosła o oddalenie skargi i obciążenie skarżącej kosztami postępowania. Sąd skargę oddalił.

II.	Uwagi	ogólne
W przedmiotowej sprawie, Komisja wszczęła postępowanie przeciwko TR, działając na pod-

stawie art. 102 TFUE. Należy podkreślić, iż przepis ten, mimo że wymienia przykłady zakaza-
nych praktyk, nie zawiera legalnej definicji „nadużywania pozycji dominującej”. Dopiero Trybunał 
Sprawiedliwości (TS) w wyroku w sprawie 85/76 Hoffmann-La Roche2 wyjaśnił, w jaki sposób 
należy rozumieć to pojęcie. Otóż, zgodnie ze stanowiskiem TS: „Pojęcie nadużycia jest pojęciem 
obiektywnym odnoszącym się do zachowania przedsiębiorstwa zajmującego pozycję dominującą, 
które polega na wywieraniu wpływu na strukturę rynku, na którym, na skutek obecności danego 
przedsiębiorstwa, stopień konkurencji jest już osłabiony, i które to zachowanie, poprzez stoso-
wanie metod różniących się od tych występujących w warunkach normalnej konkurencji między 
produktami lub usługami opierającej się na świadczeniach podmiotów gospodarczych, rodzi 
konsekwencje w postaci utrudnienia utrzymania poziomu konkurencji dotychczas istniejącej na 
rynku lub zahamowania jej ewentualnego rozwoju”3. Zgodnie z przyjętym zdaniem judykatury oraz 
doktryny, faktyczne bariery dostępu do rynku mogą przyjąć postać: uprzywilejowanego dostępu 
do czynników produkcji, korzyści skali czy też uczestnictwa w rozbudowanej sieci sprzedaży lub 
dystrybucji (Jurkowska-Gomułka, 2012, s. 326). Wszczęcie postępowania przez Komisję było 
zasadne, gdyż działanie przedsiębiorstwa mające na celu wprowadzenie daleko idących ograni-
czeń, dotyczących między innymi współpracy klientów z konkurencją, mogło wypełniać przesłanki 
nadużycia pozycji dominującej. 

Kwestią pierwszorzędną, która zostanie poruszona poniżej, będzie dopuszczalność wnie-
sienia skargi przez Morningstar Inc. Kwestia ta jest kluczowa, gdyż w przypadku uznania, iż 

2 ECLI:EU:C:1979:36. 
3 ECR 1979/1-2/461.
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podniesiony przez Komisję zarzut niedopuszczalności skargi był słuszny, dalsze rozważania 
stałyby się bezprzedmiotowe.

Głównym elementem poniższych rozważań będzie instytucja decyzji zobowiązującej. Zgodnie 
z art. 9 rozporządzenia nr 1/2003, aby wydać taką decyzję muszą zostać spełnione dwie przesłan-
ki: Komisja powinna sformułować zastrzeżenia we wstępnej fazie rozpatrywania sprawy (prelimi-
nary assessment), a przedsiębiorca winien złożyć zobowiązanie (commitmens) zmierzające do 
zadośćuczynienia wskazanym zastrzeżeniom (Gill i Swora, 2005, s. 107). Instytucja ta uznawana 
jest za jeden z podstawowych instrumentów negocjacyjnego modelu stosowania prawa ochrony 
konkurencji (Skoczny, 2015, s. 16). Skarżąca zanegowała zasadność jej zastosowania, zarzuca-
jąc błędną ocenę oraz naruszenie zasady proporcjonalności.

III.	Dopuszczalność	wniesienia	skargi
Zgodnie z art. 263 TFUE każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść, na warunkach 

przewidzianych w akapitach pierwszym i drugim przepisu, skargę na akty, których jest adresa-
tem lub które dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie. Przedstawione kryteria nie zostały jasno 
zdefiniowane. Należy przyjąć, iż bezpośredniość zachodzi, gdy decyzja oddziałuje na sytuację 
prawną określonej osoby trzeciej w konkretnym postępowaniu oraz wpływa na jej pozycję ekono-
miczną na rynkach objętych postępowaniem. Przesłanka indywidualnego charakteru może być 
uznana za spełnioną, jeżeli dane rozstrzygnięcie wpływa na stronę w jakiś szczególny sposób 
(Kolasiński, 2016, s. 145).

Czy decyzje mogą dotyczyć indywidualnie oraz bezpośrednio podmiotów innych niż adre-
saci? Sąd, w glosowanym orzeczeniu, słusznie uwzględnił, że skarżąca czynnie uczestniczyła 
w postępowaniu prowadzonym przez Komisję. Choć uczestnictwo w postępowaniu nie wystarcza 
samo w sobie, aby wykazać, że zaskarżona decyzja dotyczy skarżącej indywidualnie, niemniej 
jednak czynny udział w postępowaniu administracyjnym stanowi okoliczność braną pod uwagę 
w orzecznictwie w dziedzinie konkurencji, w tym w bardziej szczególnej dziedzinie zobowiązań 
przyjmowanych na podstawie art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 w celu ustalenia, z uwzględnieniem 
innych szczególnych okoliczności, że skarga jest dopuszczalna4. Jeżeli chodzi o bezpośredniość, 
należy zauważyć, że skarżąca prowadzi, podobnie jak TR, działalność na rynku skonsolidowanego 
zasilania danymi w czasie rzeczywistym, w związku z czym stosowane przez TR jako przedsię-
biorstwo dominujące środki ograniczające, takie jak te stanowiące przedmiot zobowiązań mogą 
pociągać za sobą negatywne skutki dla prowadzonej przez skarżącą działalności5. Sytuacja 
skarżącej przedstawiała się podobnie, jak sytuacja Alrosa Company Ltd. (dalej: Alrosa) w innej 
sprawie rozstrzyganej wcześniej przez TS6. W sprawie Alrosa zaskarżona przez Alrosę decyzja 
zobowiązująca uznawała za wiążące zobowiązanie De Beers do ograniczenia zakupu surowca 
diamentowego od Alrosy do określonej kwoty. Decyzja zobowiązująca miała bezpośredni i na-
tychmiastowy wpływ na sytuację prawną spółki, w związku z czym dotyczyła Alrosy bezpośrednio, 
a ponadto „indywidualnie w zakresie, w jakim została ona przyjęta na podstawie postępowania, na 
które Alrosa wpłynęła w znaczący sposób (…)” (zob. też Kolasiński, 2016, s. 146). Oba podmioty 

4 Zob. pkt 34 komentowanego wyroku. 
5 Zob. pkt 35 komentowanego wyroku. 
6 Zob. wyr. TS z 29.06.2010 r. w sprawie C-441/07 P Komisja przeciwko Alrosa Company Ltd oraz uchylony nim wyr. SPI z 11.07.2007 r. w sprawie 
T-170/06 Alrosa Company Ltd przeciwko Komisji. 
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czynnie uczestniczyły w postępowaniach prowadzonych przez Komisję, nie działały jednak wtedy 
jako strona, więc zgodnie z twierdzeniem doktryny, nie posiadały prawa do obrony, można jedynie 
im było przypisać status oskarżycieli posiłkowych (por. Kowalik-Bańczyk, 2012, s. 77). Nawiązując 
do wcześniejszej judykatury należy stwierdzić, iż Sąd słusznie uznał skargę za dopuszczalną.

IV.	Oczywisty	błąd	w	ocenie	a	decyzja	zobowiązująca
Sąd oddalił zarzut skarżącej dotyczący oczywistego błędu w ocenie, którego miała dopuścić 

się Komisja, zatwierdzając zobowiązania TR. Morningstar Inc. podniosła między innymi, iż kon-
kurenci nie byli w stanie świadczyć klientom efektywnej usługi zmiany dostawcy, gdyż ze względu 
na wyłączenie ich z rozpatrywanych umów licencyjnych nie mogli oferować zintegrowanej usługi. 
Sąd słusznie zauważył, iż przedmiotem zastrzeżeń Komisji w stosunku do TR były ograniczenia 
nałożone na klientów oraz podmioty trzecie stanowiące poważną barierę dla zmiany dostawcy. 
W związku z powyższym nie nakazanie danego zachowania wobec konkurentów, a nałożenie 
wymogu danych zachowań wobec klientów było kluczowym celem Komisji. Należy zauważyć, że 
takie zobowiązania, jak: obniżenie poziomu opłat za rozszerzoną licencję RIC, zaakceptowanie 
możliwości wykorzystywania ERL na całym świecie przez klientów posiadających rzeczywistą 
działalność gospodarczą w EOG czy zapewnienie prawa do opracowywania oraz aktualizacji 
tabel orientacyjnych wyraźnie niweluje omówione ograniczenia względem klientów oraz podmio-
tów zewnętrznych. Należy podkreślić, iż zaproponowane zobowiązania miały ułatwiać zmianę 
dostawcy, nie zaś ją wymuszać czy wywyższać pozycję konkurentów TR.

Komisja, wydając decyzje, korzysta z przyznanej jej w tym względzie władzy dyskrecjonalnej. 
W związku z tym, to organ ostatecznie rozstrzyga czy zobowiązania przedsiębiorstw odpowiadają 
jej woli, którą wyraża we wstępnym oszacowaniu (Gill i Swora, 2005, s. 109). Pamiętać należy, 
że to Komisja przedstawia stronie swoje zastrzeżenia, a następnie to ona ocenia zaproponowa-
ne rozwiązania w oparciu o przedstawione wymogi. Zgodnie ze stanowiskiem TS: „Sąd mógłby 
orzec, że Komisja popełniła oczywisty błąd w ocenie, jedynie w sytuacji, w której stwierdziłby, 
że ów wniosek Komisji jest z całą pewnością bezzasadny w świetle poczynionych przez nią 
ustaleń faktycznych”7.

Dodatkowo, Komisja nie ma obowiązku zakończyć postępowania poprzez wydanie omawianej 
decyzji. W doktrynie podkreśla się, iż może to zrobić, jeżeli spełnią się trzy przesłanki: zobowią-
zania przedsiębiorstwa usuwają zastrzeżenia organu co do nadużywania pozycji dominującej, 
w sprawie nie są konieczne kary pieniężne oraz wydanie takiego aktu, nie rozważając przy tym 
czy doszło rzeczywiście do naruszenia przepisów, jest uzasadnione, biorąc pod uwagę względy 
efektywnościowe (zob. Kowalik-Bańczyk, 2012, s. 467). W związku z powyższym, Komisja sama 
dokonuje oceny czy propozycje przedsiębiorstwa są wystarczającą gwarancją usunięcia zastrze-
żeń. Uczestnicy postępowania, zgodnie z art. 27 rozporządzenia nr 1/2003, mają prawo zgłaszać 
zastrzeżenia i wnioski, lecz nie muszą być one uwzględnione.

Podsumowując, w przedmiotowej sprawie nie może być mowy o oczywistym błędzie w ocenie. 
Przedstawione przez TR propozycje odnoszą się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję. 
To właśnie one powinny być punktem odniesienia do oceny decyzji, nie zaś propozycje innych 
uczestników postępowania, które nie są wiążące.

7 Wyr. TS z 29.06.2010 r. w sprawie C-441/07 P Komisja przeciwko Alrosa Company Ltd, pkt 63. 
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V.	Decyzja	zobowiązująca	–	zakres	zastosowania
Skarżąca podniosła, iż akceptując zobowiązania, które w oczywisty sposób nie uwzględnia-

ją wyrażonych zastrzeżeń, Komisja wyszła poza uprawnienia przyznane jej na podstawie art. 9 
rozporządzenia nr 1/2003. Sąd oddalił również ten zarzut. Zgodnie z rozstrzygnięciem Komisja, 
korzystając ze swobodnego uznania, może zaakceptować zaproponowane zobowiązania, oczy-
wiście po sprawdzeniu czy wszystkie przesłanki ku temu zostały spełnione.

Decyzja zobowiązująca jest konsensualnym sposobem rozstrzygnięcia sporu na podstawie 
złożonych przez przedsiębiorcę zobowiązań. Komisja, w ramach procedury jej wydania, prowa-
dzi konsultacje o zasięgu publicznym oraz z organem doradczym (Gill i Swora, 2005, s. 109). 
W związku z negocjacyjnym charakterem instytucji nie ma usystematyzowanego zakresu za-
stosowania decyzji zobowiązującej. Dodatkowo, Komisja w takiej decyzji nie przesądza czy 
w ogóle naruszenie unijnego prawa antymonopolowego miało miejsce (Kolasiński, 2016, s. 179). 
Zadaniem Komisji jest zbadanie zaproponowanych zobowiązań i ocena czy mogą one przyczynić 
się do usunięcia wydanych przez nią zastrzeżeń. Podkreślić należy, iż w decyzji zobowiązują-
cej Komisja nie podejmuje działań, które mogłyby wpłynąć na treść przyjmowanych propozycji. 
Organ nie ma możliwości, jak w przypadku decyzji wydawanej na podstawie art. 7 rozporządzenia 
nr 1/2003, narzucić przedsiębiorstwom czynności, jakie muszą podjąć, by usunąć naruszenia8. 
Akceptacja propozycji zależy od swobodnego uznania Komisji, która nie popełniła oczywistego 
błędu, akceptując zobowiązania przedsiębiorstwa. Skarżąca w żaden sposób nie udowodniła, iż 
działania organu przyniosły negatywny skutek, były niezgodne z prawem. W związku z brakiem 
obiektywnych dowodów, nie można uznać, iż Komisja wyszła poza uprawnienia przyznane jej  
przez przepisy.

Dodatkowo, Komisja nie może porównywać dobrowolnych zobowiązań przedsiębiorstwa 
ze środkami, jakie mogłaby nałożyć na mocy art. 7 rozporządzenia nr 1/2003 ani uznać, że za-
proponowane zobowiązania są nieproporcjonalne, gdyż wykraczają poza te środki9. W związku 
z powyższym, nawet w sytuacji, gdyby TR proponowała spełnienie zbyt wygórowanych warunków, 
Komisja nie mogłaby mieć wpływu na ich kształt, gdyż propozycje przedsiębiorstwa może jedynie 
zaakceptować albo odrzucić. Uznać należy, iż organ nie bada, w jakim stopniu poczynania przed-
siębiorstwa wpływają na rozwój rynku, ale czy mają wpływ na usunięcie zastrzeżeń.

VI.	Zasada	proporcjonalności	w	decyzji	zobowiązującej
Trzeci zarzut skarżącej dotyczył naruszenia przez Komisję zasady proporcjonalności. Zdaniem 

skarżącej Komisja nie wzięła pod uwagę przewidywanej nieskuteczności zaproponowanych zobo-
wiązań. Zarzut został oddalony. Sąd, powołując się na wyrok TS w sprawie Alrosa, uznał, iż należy 
zweryfikować czy rozpatrywane zobowiązania uwzględniają zastrzeżenia, o których instytucja 
poinformowała zainteresowane przedsiębiorstwa oraz czy przedsiębiorstwa te nie zaproponowały 
zobowiązań mniej dotkliwych, które uwzględniałyby wskazane zastrzeżenia w równie adekwatny 
sposób. Sama Komisja nie ma obowiązku poszukiwania zobowiązań bardziej umiarkowanych niż 

8 Zawiadomienie Komisji w sprawie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia postępowania związku z art. 101 i 102 TFUE, Dz. Urz. UE C 308 
z 20.10.2011 r., s. 6.
9 Ibidem.
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te zaproponowane przez przedsiębiorstwo. Organ ma za zadanie jedynie dokonać weryfikacji czy 
są one wystarczające do uwzględnienia jej zastrzeżeń10.

Analizując zobowiązania TR, nie sposób zgodzić się z zarzutami skarżącej. Przedsiębiorstwo 
aż dwukrotnie rozszerzało swe zobowiązania, wciąż odnosząc się do zastrzeżeń Komisji. 
Skarżąca zaś w żaden sposób nie wykazała, iż propozycje wykraczały poza to, co było koniecz-
ne do uwzględnienia zastrzeżeń organu. Nałożone zobowiązania nawiązują do wstępnej oceny 
Komisji, w związku z czym należy przypuszczać, iż odniosą zapowiadany efekt. Podsumowując, 
Skarżąca nie uzasadniła podniesionego zarzutu naruszenia zasady proporcjonalności, a Komisja, 
korzystając ze swobodnego uznania oraz spełniając wymagane przesłanki, dopełniła wszystkich 
ciążących na niej obowiązków.

Elwira	Konopko	
Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; e-mail: elwira.konopko 
@gmail.com
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Franczyzowy	paradoks	
Komentarz do decyzji Prezesa UOKiK nr DKK-191/2016  

w sprawie koncentracji Eurocash/Eko Holding

Po trwającym prawie dziewięć miesięcy postępowaniu antymonopolowym, 23 grudnia 2016 r. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) wydał decyzję zezwa-
lającą na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash S.A. (jednego z głów-
nych dystrybutorów artykułów spożywczych w Polsce) kontroli nad siecią sklepów detalicznych 
prowadzonych przez spółkę Eko Holding S.A.1. Decyzja ta stanowi precedensowe rozstrzygnięcie 
mające wpływ na sytuację franczyzy w Polsce, nie tylko w sektorze FMCG.

Zgoda na koncentrację Eurocash/Eko Holding jest pierwszym rozstrzygnięciem, w którym 
polski organ antymonopolowy stwierdził wprost, że w określonych okolicznościach siła rynkowa 
(udział w rynku) franczyzobiorców może zostać przypisana organizatorowi sieci franczyzowej 
(podobne rozważania były prowadzone w toku postępowania w sprawie koncentracji Eurocash/
Tradis zakończonej wydaniem 27 października 2011 r. decyzji warunkowej nr DKK-128/2011). 
Grupa Eurocash, posiadając rozbudowaną sieć hurtowni działających w całym kraju, jest również 
organizatorem sieci franczyzowych i partnerskich działających pod szyldami: „ABC”, „Delikatesy 
Centrum”, Groszek”, „Euro Sklep”, „Gama” oraz „Lewiatan”2. Sklepy te, co do zasady prowadzone 
przez podmioty, które nie są kapitałowo powiązane ze spółkami z Grupy Eurocash, są jednocześ-
nie odbiorcami towarów sprzedawanych przez hurtownie spółek z Grupy. Zatem bezpośrednia 
obecność Grupy Eurocash na rynkach niższego szczebla jest bardzo ograniczona. Z kolei, 
przejmowane sklepy „Eko” stanowią własne placówki spółki przejmowanej i są one prowadzone 
samodzielnie przez Eko Holding S.A.

O ile w polskim prawie cywilnym stosunek franczyzy wciąż pozostaje umową nienazwaną, 
o tyle na gruncie prawa antymonopolowego istnieje bogate orzecznictwo dotyczące tej instytucji3. 
Komisja Europejska4 dokonuje rozróżnienia sytuacji:

a) polegającej na dostarczaniu wyłącznie praw własności intelektualnej (znak towarowy, 
know-how, koncept biznesowy) oraz usług marketingowych;

b) tzw. systemu dystrybucji franchisingowej, zdefiniowanej jako „system dystrybucji, w którym 
dystrybutor bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się odsprzedawać zakupione od dostawcy 
towary objęte porozumieniem wertykalnym, wykorzystując udostępnione przez niego – w zamian 
za wynagrodzenie – prawa własności intelektualnej i przemysłowej lub know-how”5.

Ze względu na dualistyczną rolę Grupy Eurocash, działającej zarówno jako dostawca to-
warów, jak i praw własności intelektualnej, analizowana decyzja odnosi się do drugiego modelu.

1 Dec. Prezesa UOKiK z 23.12.2016 r., nr DKK-191/2016, https://uokik.gov.pl/download.php?plik=19008 (05.01.2017).
2 Dec. nr DKK-191/2016, s. 10.
3 Wyr. ETS z 28.01.1986 r. w sprawie 161/84, Pronuptia de Paris GmbH przeciwko Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, ECLI:EU:C:1986:41.
4 Zob. obwieszczenie Komisji – Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych (Dz. Urz. WE C 291 z 13.10.2000 r., s. 1-44), pkt 92.
5 § 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 30.03.2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozu-
mień ograniczających konkurencję (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1012 ze zm.).
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Niemniej, sama umowa franczyzy zwykle nie przesądza o sprawowaniu przez franczyzo-
dawcę kontroli (w rozumieniu przepisów antymonopolowych) nad franczyzobiorcą6. Oznacza to, 
że (wobec braku powiązań kapitałowych lub organizacyjnych, np. umowy o zarządzanie spółką 
zależną z art. 7 k.s.h.) istotą umowy franczyzy jest niezależność przedsiębiorców będących jej 
stronami7. Relacje biznesowe pomiędzy franczyzobiorcą a franczyzodawcą nie mogą naruszać 
zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję (określonych w art. 6 ust. 1 uokik8 
oraz art. 101 ust. 1 TFUE). Obowiązek przestrzegania przepisów antymonopolowych przez strony 
umowy franczyzy został potwierdzony m.in. w decyzji Prezesa UOKiK w sprawie Sfinks, gdzie 
na organizatora sieci restauracji (franczyzodawcę) została nałożona kara pieniężna w wysoko-
ści ponad 464 tys. zł za nakładanie na franczyzobiorców obowiązku stosowania sztywnych cen 
sprzedawanych produktów9.

W sprawie przejęcia sieci „Eko” Prezes UOKiK dokonał analizy „polityki cenowej, warunków 
i zasad dostaw i zakupów, organizowania promocji i wydarzeń specjalnych, monitorowania sprzedaży 
i realizacji zamówień, przekazywania know-how, praw do marki oraz wizerunku, wpływu Eurocash 
na działalność tych [wyżej wymienionych] sieci (wynikającego wprost z umów, jak i faktycznych 
powiązań), powiązań prawnych i gospodarczych łączących Eurocash oraz przedsiębiorców, z któ-
rymi Eurocash zawiera umowy dotyczące współpracy w ramach organizowanych przez siebie 
sieci”10. Dokonując oceny opisanych czynników w odniesieniu do poszczególnych sieci, organ 
antymonopolowy doszedł do wniosku, że spośród	sieci	organizowanych	przez	Grupę	Eurocash	
sklepy	działające	pod	szyldem	„Delikatesy	Centrum”	są	tak	silnie	powiązane	z	Eurocash	
(m.in.	ze	względu	na	wspólną	politykę	biznesową	oraz	obowiązki	w	zakresie	zamówień),	
że	zniwelowane	zostały	„ich	bodźce	do	konkurowania	ze	sklepami	kontrolowanymi	przez	
Eurocash”11.	Konkluzja	ta	stała	się	podstawą	przypisania	Grupie	Eurocash	udziału	rynko-
wego	sklepów	„Delikatesy	Centrum”	(na	szczeblu	detalicznym) i w konsekwencji uznania 
istnienia relacji horyzontalnej pomiędzy tymi sklepami a marketami „Eko”. Taki sposób ustalenia 
udziału rynkowego stał się przyczyną nałożenia na Eurocash warunku trwałego i nieodwracalne-
go wyzbycia się trzech sklepów „Eko” (w Chróścicach, Zarzeczu oraz Gniewczynie Łańcuckiej).

Organ antymonopolowy, przypisując kupującemu siłę rynkową franczyzobiorców, nie stwier-
dził jednak, że sklepy te są kontrolowane – w świetle przepisów antymonopolowych – przez or-
ganizatora sieci. Nie stanowią one więc części grupy kapitałowej organizatora sieci w rozumieniu 
art. 4 pkt 14 uokik, które to pojęcie dotyczy wszystkich przedsiębiorców kontrolowanych w spo-
sób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
W uzasadnieniu decyzji wskazane jest wręcz, że franczyzobiorcy są niezależnymi od Eurocash 
przedsiębiorcami. Również w treści warunku, Prezes UOKiK zastrzegł, że „[w]yzbycie się powyż-
szych praw nastąpi wyłącznie na rzecz niezależnego inwestora (lub inwestorów), który:

 6 Skonsolidowane obwieszczenie Komisji dotyczące kwestii jurysdykcyjnych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 95 z 16.04.2008 r., s. 1–48), pkt 19.
 7 Wyr. ETS z 28.01.1986 r. w sprawie 161/84, Pronuptia de Paris GmbH przeciwko Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, ECLI:EU:C:1986:41, pkt 15.
 8 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. 2017, poz. 229).
 9 Dec. Prezesa UOKiK z 25.06.2013 r., nr DOK-1/2013.
10 Dec. nr DKK-191/2016, s. 10.
11 Ibidem.
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a) nie	należy	do	grupy	kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkuren-
cji i konsumentów, kontrolowanej przez Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach i nie jest 
współkontrolowany przez żaden podmiot lub podmioty z tej grupy; […]

d) nie	jest	związany	umową	posiadającą	cechy	umowy	franczyzowej z Eurocash S.A. z sie-
dzibą w Komornikach lub z jakimkolwiek innym przedsiębiorcą należącym do grupy kapitało-
wej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, kontrolowanej 
przez Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach”12.
Z samej treści warunku wynika więc, że zawarcie umowy franczyzy jest kategorią rozłączną 

w stosunku do przynależności do grupy kapitałowej (istnienia kontroli w rozumieniu przepisów an-
tymonopolowych). Przeciwna konkluzja stawiałaby pod znakiem zapytania wcześniejsze decyzje 
Prezesa UOKiK zezwalające na dokonanie koncentracji polegających na przejęciu kontroli nad 
spółkami-franczyzobiorcami13. Przyjęcie, że stosunek franczyzy implikuje istnienie grupy kapita-
łowej, powinno bowiem prowadzić do umorzenia ww. postępowań i zwrotu wniosków ze względu 
na wyłączenie z art. 14 pkt 5 u.o.k.k.

Organ antymonopolowy zajął zatem bezpieczne stanowisko, zgodnie z którym w	określonych	
okolicznościach	udział	franczyzobiorców	należy	przypisać	franczyzodawcy,	ale	sama	umowa	
franczyzy	nie	jest	formą	sprawowania	kontroli	(nie	tworzy	grupy	kapitałowej). Konkluzja taka 
stanowi próbę legitymizacji ingerencji antymonopolowej na rynkach, gdzie konsolidacja pomiotów 
gospodarczych przyjmuje inne formy niż tworzenie powiązań kapitałowych. Model współpracy 
drobnych przedsiębiorców w ramach sieci upowszechnia się nie tylko w sektorze FMCG, lecz 
także w gastronomii, bankowości, działalności usługowej, dystrybucji prasy, kosmetyków oraz 
leków. Jednakże przyjęcie, że tzw. twarda franczyza implikuje kontrolę w rozumieniu przepisów 
antymonopolowych doprowadziłoby do uznania związku franczyzodawcy z franczyzobiorcami 
za grupę kapitałową, co wyłączałoby zastosowanie zakazu zawierania porozumień ograniczają-
cych konkurencję (m.in. w zakresie ustalania cen odsprzedaży) wobec takich przedsiębiorców. 
Podobnie, koncentracje dokonywane pomiędzy stronami stosunku franczyzy byłyby wyłączone 
z obowiązku zgłoszenia Prezesowi UOKiK.

Rozwiązanie, z którego skorzystał Prezes UOKiK, zbliżone jest do podejścia organów anty-
monopolowych do spraw dotyczących wspólnej kontroli. W sprawie General Electric/Honeywell 
Komisja Europejska przypisała całość udziału rynkowego przedsiębiorcy współkontrolowanego 
(CFMI) uczestnikowi koncentracji (General Electric), twierdząc, że związki ekonomiczne tych 
dwóch podmiotów są tak silne, że niwelują ich bodźce do konkurowania ze sobą14. Przypisanie 
udziałów rynkowych nie implikuje jednak funkcjonowania współkontrolującego i współkontrolowa-
nego w jednej grupie kapitałowej, co nakłada na te podmioty obowiązek przestrzegania przepisów 
antymonopolowych we wzajemnych relacjach. Również zamiar koncentracji polegający na zmianie 
kontroli wspólnej na wyłączną podlega zgłoszeniu organowi antymonopolowemu15. Stanowisko 

12 We wcześniejszych warunkach polegających na wyzbyciu się mienia po transakcji nie było odpowiednika lit. d, tj. przymiot „niezależności” inwestora 
odnosił się wyłącznie do przynależności do grupy kapitałowej nabywcy (oraz współkontroli ze strony nabywcy).
13 Pozyskano z: http://www.dlahandlu.pl/handel-malopowierzchniowy/wiadomosci/eurocash-ze-zgoda-uokik-na-przejecie-udzialow-firmy-prowadzacej-
-delikatesy-centrum,39431.html; http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/eurocash-kolejna-transakcja-z-franczyzobiorca-delikatesow-cen-
trum,128973.html (05.01.2017).
14 Dec. Komisji Europejskiej z 3.07.2001 r., COMP/M.2220 – General Electric/Honeywell, pkt 46–66.
15 Skonsolidowane obwieszczenie jurysdykcyjne, pkt 83–84; Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi 
UOKiK, Warszawa 2015, s. 18.
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to zostało wprost zaakceptowane przez UOKiK w sprawie koncentracji Unibail-Rodamco/Simon 
Ivanhoe (sprawa przejęcia CH Złote Tarasy)16.

Podobne rozstrzygnięcia pojawiają się w orzecznictwie zagranicznych organów antymonopo-
lowych, np. decyzja francuskiego Autorité de la concurrence w sprawie koncentracji Burger King 
France/Financière Quick17. Niemniej, decyzja Prezesa UOKiK w sprawie Eurocash/Eko Holding 
jest precedensowym i zaskakującym rozstrzygnięciem w polskim systemie kontroli koncentracji 
(chociażby w kontekście wcześniejszej decyzji w sprawie Eurocash/Tradis). Ma ona bardzo istotne 
znaczenie dla akwizycji dokonywanych z udziałem organizatorów sieci franczyzowych w Polsce. 
Wpływa ona przede wszystkim na sposób liczenia udziałów rynkowych na potrzeby zgłaszanych 
koncentracji i powinna być brana pod uwagę przy planowaniu kolejnych przejęć. Znaczenia na-
biera również rozróżnienie modelu współpracy z organizatorem sieci na tzw. franczyzę twardą 
(franczyzę sensu stricto) oraz miękką (partnerstwo)18.

Szymon	Gołębiowski
Adwokat, Kancelaria „Modzelewska i Paśnik” sp.k.; e-mail: szymon.golebiowski@modzelewska 
pasnik.pl

16 Dec. Prezesa UOKiK z 12.07.2010 r., nr DKK-64/2010.
17 Dec. z 10.12.2015 r., nr 15-DCC-170, w sprawie przejęcia kontroli wyłącznej nad spółką Financière Quick przez spółkę Burger King France. Pozyskano 
z: http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/15DCC170VersionPublication.pdf (05.01.2017). Kwestia ta była również przedmiotem rozważań komisji 
Europejskiej w sprawie koncentracji Food Service Project/Tele Pizza (dec. Komisji z 6.06.2006 r., COMP/M.4220).
18 Dec. Prezesa UOKiK z 27.10.2011 r., nr DKK-128/2011, s. 18–19.
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Rafał	Stankiewicz,	Model racjonalizacji dostępu  
do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne,	 

C.H.	Beck,	Warszawa	2014,	ss.	537	

Przedłożona do recenzji książka o charakterze monograficznym stanowi znaczący wkład 
jej Autora w rozwój nauki prawa. Jest to dzieło w dużym stopniu oryginalne i dotyczące materii 
nieomawianej dotąd tak szeroko i kompleksowo w literaturze. Jest to także opracowanie stoją-
ce na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i warsztatowym. Temat badawczy został przez 
Autora dobrany trafnie, tytuł pracy do tematu niewątpliwie nawiązuje i wyraźnie wskazuje na tezę 
badawczą rozprawy. Praca ma zasadniczo prawidłową konstrukcję i układ treści, jest przejrzysta 
i zrozumiała, wywody są logiczne i odpowiadające przyjętym we wstępie założeniom.

Analizując jednak poszczególne fragmenty książki ujęte w kolejnych rozdziałach, można 
odnieść wrażenie, że Autor, w swym dążeniu do skonstruowania modelu racjonalizacji dostępu 
do produktu leczniczego, dokonał jednak selektywnego doboru zagadnień, a następnie uznał 
celowość zestawienia ich razem w celu prezentacji podstawowej tezy swej pracy. Tezą tą, pra-
widłowo i właściwie sformułowaną, jest założenie, że istnieje potrzeba racjonalizacji dostępu do 
produktów leczniczych, a racjonalizacji tej sprzyja budowa modelu, którego elementami są grupy 
norm służące właśnie dostępowi do produktów leczniczych. Całkiem zasadnie Autor przyjął, że 
ów dostęp, kształtowany przy wykorzystaniu metody administracyjnoprawnej powinien łączyć się 
z potrzebą zapewnienia swobody, umiarkowanych cen oraz bezpieczeństwa produktów.

W powyższym kontekście pewnym mankamentem dysertacji jest, w moim odczuciu, pominięcie 
przez Autora w toku jego rozważań jednego z aspektów realizacji bezpieczeństwa publicznego, 
a mianowicie dostępu do bezpiecznego produktu leczniczego. Był to wprawdzie zabieg zamierzo-
ny (s. LXXI), a Autor wskazał, że bezpieczeństwo produktu nie łączy się z kwestią reglamentacji 
dostępu do produktu leczniczego, to jednak, moim zdaniem, kwestia ta ma bezpośredni związek 
z pozostałymi aspektami bezpieczeństwa i wręcz wyznacza ich obszar i treść. Produkt niebez-
pieczny nie powinien być bowiem swobodnie dostępny, a jego cena (umiarkowana) nie powinna 
skłaniać do jego zakupu. Nie powinno mieć tu większego znaczenia ustalenie Autora, według 
którego do problematyki bezpieczeństwa produktu leczniczego znajdują zastosowanie głównie 
normy o charakterze porządkowym pełniące funkcję policji gospodarczej, ponieważ mieszczą 
się one w obszarze regulacji administracyjnoprawnej, a zatem zasadniczo publicznoprawnej. To 
przecież regulacja taka powinna być i jest przedmiotem rozważań zawartych w książce i zasyg-
nalizowanych w jej podtytule.

Wydaje się także, że Autor dysertacji zabiega w przeważającej mierze o ustalenie i scha-
rakteryzowanie przesłanek rozwoju sektora farmaceutycznego, wskazując w kolejnych, bardzo 
zresztą obszernych i pogłębionych intelektualnie, częściach (rozdziałach) swojej pracy na: pro-
mowanie innowacyjności (rozdz. II), optymalizację procedur dopuszczenia produktu leczniczego 
do obrotu (rozdz. III), problem korzystania i pozyskiwania środków publicznych przeznaczonych 
na dofinansowanie produktów leczniczych (rozdz. IV), import równoległy i relacje konkurencyjne 
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pomiędzy podmiotami rynku farmaceutycznego (rozdz. V) oraz regulację prawną i uwarunkowania 
obrotu produktami leczniczymi (rozdz. VI). Niejako na plan dalszy przesunięta zostaje tym samym 
kwestia wskazana w tytule dysertacji, a więc racjonalizacja dostępu do produktu leczniczego 
rozumiana przez Autora jako kreacja „norm prawnych służących zagwarantowaniu dostępu do 
produktu leczniczego” (s. LXXIII).

W rozdziale pierwszym rozprawy na plan pierwszy wybija się problem doniosłości prawnej 
regulacji rynku farmaceutycznego, tym samym zasadne jest wskazanie już na samym początku 
chronionych wartości – życia i zdrowia ludzkiego oraz powiązanie ich z obowiązkiem państwa 
sprowadzającym się do potrzeby stworzenia stanu bezpieczeństwa w zakresie dostępu do pro-
duktów leczniczych. Wprawdzie Autor rozprawy prawidłowo wskazuje na definicję rynku far-
maceutycznego, określa podstawy prawne i cele jego funkcjonowania oraz charakteryzuje rolę 
administracji gospodarczej jako regulatora tego rynku, to jednak wydaje się, że zabrakło w tej 
części pracy pogłębionych uwag poświęconych charakterystyce relacji pomiędzy uczestnikami 
rynku oraz środkom regulacji przedmiotowego rynku. Uwagi takie mogłyby być pomocne w proce-
sie wykazywania przesłanek regulacji rynku farmaceutycznego, a w konsekwencji konstruowania 
modelu dostępu do produktów leczniczych.

Rozdział drugi, poświęcony jest innowacyjności traktowanej jako czynnik rozwoju sektora 
farmaceutycznego. Należy w pełni zgodzić się z Autorem, że problematyka ta została całkowicie 
pominięta w literaturze polskiej, a w konsekwencji zauważyć, że jej podjęcie jest Jego zasługą 
i zaprezentowane w książce efekty są godne wysokiej oceny. Można by było wszakże oczekiwać, 
że znajdzie się także miejsce w omawianym rozdziale na kwestie związane w szerszym zakresie 
z dostępem do produktów leczniczych na wolnym lub regulowanym rynku nie tylko przy wykorzy-
staniu instrumentów określonych w prawie własności intelektualnej, lecz także środków z obszaru 
prawa inwestycyjnego oraz takich, które łączą się z możliwościami oddziaływania państwa na 
sektor farmaceutyczny w kierunku jego innowacyjności.

Pewnym, jak się wydaje nieporozumieniem, jest usytuowanie w ramach tego rozdziału zagad-
nień odnoszących się do problematyki konkurencji w kontekście innowacyjności. Problematyka 
zasługuje na osobny rozdział, a w jego ramach na zaznaczenie, iż to właśnie konkurencja jest 
czynnikiem wpływającym na standardy dostępu do produktów leczniczych.

W pełni zgodzić się należy natomiast z Autorem, że na dostęp do produktów leczniczych 
istotny wpływ mają procedury dopuszczania do obrotu, a ich optymalizacja pomaga w dostępie 
do tych produktów. Tezę tę odzwierciedla treść rozdziału trzeciego, w ramach którego zostały 
zawarte charakterystyki poszczególnych procedur, jak również prezentacja modelu harmonizacji 
procedur dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu w Unii Europejskiej.

Niejako kontynuacją dywagacji zawartych w rozdziale trzecim są uwagi poświęcone instytucji 
refundacji (rozdz. IV), która postrzegana jest, w pełni zasadnie, w kontekście prawa formalnego.

Bardzo interesujące zdają się być podniesione w rozdziale piątym zagadnienia prezentują-
ce import równoległy. Niewątpliwie muszą być one widziane w kontekście prawa i orzecznictwa 
unijnego, co Autor w pełni akceptuje i odnosi się do nich w treści rozdziału. Jednak bardzo dużą 
zaletą tego rozdziału są umieszczone w nim odniesienia do kwestii konkurencji, w tym konotacji 
prawa konkurencji z importem równoległym i wskazania na liczne możliwości ograniczania tego 
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importu na kanwie art. 101–102 TFUE i w związku z orzecznictwem oraz opiniami formułowany-
mi w doktrynie.

Wbrew zapowiedzi zawartej w podtytule książki oraz we wprowadzeniu do niej, ale z korzyś-
cią dla całości opracowania Autor odniósł się w rozdziale ostatnim (VI) do problematyki zarów-
no prywatnoprawnej, jak i publicznoprawnej obrotu produktami leczniczymi na rynku krajowym. 
Problematyka obrotu w pełni zasługuje na kompleksowe jej ujęcie, to bowiem w jej obszarze 
dochodzi do swoistego „przemieszania” rozwiązań i instytucji z zakresu prawa prywatnego i pub-
licznego i nie sposób dokonać delimitacji obu tych zakresów. 

Powyższe, niektóre stwierdzenia o wymowie krytycznej nie wpływają jednak na ocenę recen-
zowanej dysertacji, która wykazuje się całym, długim szeregiem pozytywnych walorów. Wskazać 
przeto trzeba, że monografia jest dziełem bardzo obszernym, w ramach którego podniesione 
zostały najistotniejsze zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, problemy 
związane z racjonalizacją dostępu do produktu leczniczego.

Omawiane dzieło wykazuje się nowatorskim charakterem z uwagi na treść, zakres i przedmiot 
rozważań. Jego Autor postrzega podnoszone kwestie w kontekście dogmatyki prawa, ale także przy 
wykorzystaniu kategorii ekonomicznych i społecznych oraz nauki administracji. Charakterystyczna 
dla poszczególnych fragmentów dysertacji jest wielowątkowość wywodu, dbałość o „wyczerpa-
nie” tematów podnoszonych w pracy, prawidłowe formułowanie tez, prezentacja wspierających 
je argumentów i trafne wyciąganie odpowiednich wniosków.

Reasumując, stwierdzam, iż recenzowana monografia jest bardzo znaczącym wkładem 
w rozwój nauki prawa publicznego, w tym zwłaszcza w rozwój prawa gospodarczego publicznego, 
a jego ramach publicznego prawa farmaceutycznego.

Dr	hab.	Andrzej	Powałowski,	prof.	UG
e-mail: anpo@prawo.ug.edu.pl 
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Piąta	polsko-portugalska	konferencja	doktorancka	 
dotycząca	prawa	konkurencji	 

(5th	Polish-Portuguese	PhD	Students’	Conference	
on	Competition	Law),

Białystok,	14	października	2016	r.

W dniu 14 października 2016 r. odbyła się piąta polsko-portugalska konferencja doktorancka 
dotycząca prawa konkurencji zorganizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu realizowanego we współpra-
cy z Katolickim Uniwersytetem Portugalii (Católica Porto Law School), stanowiącego platformę 
wymiany doświadczeń między polskimi i portugalskimi młodymi naukowcami zajmującymi się 
problematyką prawa konkurencji. Tematyka niniejszego spotkania obejmowała zagadnienia zwią-
zane głównie z prywatnym egzekwowaniem prawa ochrony konkurencji, a także ze zwalczaniem 
nieuczciwej konkurencji.

Konferencję otworzyła dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB, która przywitała gości przybyłych na 
obrady, w tym prof. Miguela Sousa Ferro (Wydział Prawa, Uniwersytet w Lizbonie), prof. nadzw. 
dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę (Kierownika Katedry Nauk o Administracji w Wyższej Szkole 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) oraz prof. Dusana V. Popovica (Wydział Prawa, Uniwersytet 
w Belgradzie).

Harmonogram konferencji został podzielony na dwie części. W ramach pierwszej z nich refe-
raty wygłosili profesorowie. Moderatorem pierwszego panelu była dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB. 
Referat prof. Miguela Sousa Ferro pt. Directive 2014/104/EU: Portuguese precedents and trans-
position poświęcony był problematyce implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. (dalej: Dyrektywa 2014/104/UE) do portugalskiego 
systemu prawnego. Referent dokonał analizy prywatnego egzekwowania prawa ochrony kon-
kurencji, prezentując szereg statystyk oraz historię ustawodawstwa portugalskiego w przedmio-
towym zakresie. Prof. Miguel Sousa Ferro przybliżył najważniejsze sprawy sądowe, w których 
poruszana była tematyka prywatnego egzekwowania prawa ochrony konkurencji, przytaczając 
jednocześnie kluczowe tezy z orzecznictwa. W swoim wystąpieniu dokonał precyzyjnej analizy 
procedury legislacyjnej związanej z implementacją Dyrektywy 2014/104/UE oraz nakreślił wiele 
problemów z tym związanych, choćby w zakresie związania zarówno decyzjami wydanymi przez 
krajowy organ ochrony konkurencji, jak i decyzjami wydanymi przez organy ochrony konkurencji 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Drugim prelegentem była prof. Anna Piszcz, która wygłosiła referat pt. Polish transposition of 
Directive 2014/104/EU: The state of play. W swoim wystąpieniu dokonała analizy ustawodawstwa 
polskiego, prezentując główne instrumenty prywatnoprawne w przypadku naruszeń reguł konkurencji. 
Prof. Anna Piszcz nakreśliła również główne problemy poruszane przez przedstawicieli doktryny 
związane z tematyką prywatnego egzekwowania prawa ochrony konkurencji. W prezentacji został 
przedstawiony także kalendarz prac nad implementacją Dyrektywy 2014/104/UE do polskiego 
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systemu prawnego. Ponadto omówiono prawdopodobne rozwiązania prawne, które znajdą się 
w ustawie implementującej postanowienia Dyrektywy 2014/104/UE oraz ich potencjalne skutki.

Kolejnym prelegentem była prof. Agata Jurkowska-Gomułka, która w ramach referatu 
pt. Too much privatization: Does the Polish competition authority still protect competition in pub-
lic interest? przeanalizowała istotę działalności organów ochrony konkurencji w Polsce, koncen-
trując się przede wszystkim nad racjonalnym uzasadnieniem i przesłankami „interwencjonizmu” 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) w indywidualnych 
sprawach. W swoim wystąpieniu prof. Agata Jurkowska-Gomułka poruszyła również problema-
tykę sprzeczności interesów konsumentów i przedsiębiorców, do których ochrony jednocześnie 
powołany jest Prezes UOKiK.

Ostatnie wystąpienie w ramach pierwszego panelu wygłosił prof. Dusan Popovic. W swoim 
referacie pt. The importance of unfair competition rules for owners of IP rights nakreślił wzajem-
ne relacje pomiędzy normami z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz 
przeanalizował ich charakterystykę. Prof. Dusan Popovic w swoim wystąpieniu przedstawił także 
różne typy ochrony przed nieuczciwą konkurencją stosowane w Europie. Ponadto wskazał zasady 
prawa konkurencji, które mają najistotniejsze znaczenie z perspektywy właścicieli praw własno-
ści intelektualnej, analizując ich praktyczny wymiar na konkretnych przykładach zaczerpniętych 
z orzecznictwa.

Pierwszy panel zakończyła sesja dyskusyjna, która była okazją do wymiany spostrzeżeń 
w szczególności na temat proponowanych postulatów legislacyjnych z zakresu prawa ochrony 
konkurencji, zwłaszcza w kontekście jego prywatnego egzekwowania, a także dokonania oceny 
obecnie funkcjonujących systemów ochrony konkurencji m.in. w Polsce, Portugalii oraz państwach 
Półwyspu Bałkańskiego aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej pod kątem zwalczania 
nieuczciwej konkurencji.

Drugi panel konferencji poświęcony był wystąpieniom doktorantów, które dotyczyły prawa 
zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz wybranych zagadnień związanych z implementacją 
Dyrektywy 2014/104/UE. Moderatorem tej części spotkania był prof. Miguel Sousa Ferro z Wydziału 
Prawa Uniwersytetu w Lizbonie.

Jako pierwszy wystąpił Nuno Sousa e Silva (Católica Porto Law School, Katolicki Uniwersytet 
Portugalii) z referatem pt. The interplay of unfair competition and antitrust. W swoim wystąpieniu 
poruszył problem zbieżności celów i zakresu zastosowania reguł ochrony konkurencji i przepi-
sów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Obie regulacje zmierzają do zapewnienia 
prawidłowości działania przedsiębiorców w warunkach wolnej konkurencji na rynku. Prelegent 
wskazał, że ustawodawca stoi przed trudnym zadaniem, jakim jest zbalansowanie ochrony i za-
pewnienie funkcjonowania rzeczywistej konkurencji na rynku. Z jednej strony właściwe organy, 
rozstrzygając sprawy dotyczące praktyk antykonkurencyjnych, muszą mieć na uwadze interesy 
uczciwych przedsiębiorców, z drugiej zaś – rozpatrując sprawy dotyczące czynów nieuczciwej 
konkurencji, nie udzielać przedsiębiorcom ochrony, która ograniczyłaby swobodę konkurowania.

W kolejnym wystąpieniu pt. Polish model of legal protection against unfair competition in B2B 
relations Magdalena Knapp (Uniwersytet w Białymstoku) omówiła przysługujące przedsiębiorcy 
podstawowe instrumenty ochrony prawnej przed czynami nieuczciwej konkurencji. Przedstawiła 
zakres roszczeń, jakich może dochodzić przed sądem powszechnym przedsiębiorca, którego 
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interes został naruszony przez bezprawne zachowanie konkurenta. Wskazała na możliwość 
wprowadzenia nowego modelu rozszerzającego zakres ochrony, w którym poza dostępnymi dla 
przedsiębiorcy środkami cywilnymi i karnymi, prawo przewidywałoby sankcje administracyjne za 
czyny naruszające uczciwą konkurencję. 

Trzecie wystąpienie poświęcone zostało problematyce ujawnienia dowodów znajdujących się 
w aktach organu ochrony konkurencji. W referacie pt. Disclosure of evidence in Damages Directive: 
A chance to reduce information asymmetry between victim and infringer? Paulina Korycińska-
Rządca (Uniwersytet w Białymstoku) dokonała analizy postanowień Dyrektywy 2014/104/UE 
dotyczących żądania ujawnienia dowodów. Wskazała na asymetrię występującą w dostępie do 
informacji w sprawach z zakresu prawa konkurencji. Omówiła najważniejsze rozwiązania zawarte 
w Dyrektywie, takie jak bezterminowa ochrona przed ujawnieniem tzw. dowodów samooskarżają-
cych, wprowadzenie kryteriów proporcjonalności przy ujawnianiu dowodów. Prelegentka wyraziła 
wątpliwości czy rozwiązania prawne wprowadzone przez Dyrektywę zapewnią stronom postę-
powania równe szanse i faktycznie ułatwią dochodzenie roszczeń na drodze prywatnoprawnej.

Kolejne wystąpienie w sesji przygotowane wspólnie przez Teresę Kaczyńską (Uniwersytet 
w Białymstoku) oraz Joannę Lenart (Kancelaria Allen & Overy) zostało poświęcone konsekwen-
cjom związania sądu ostateczną decyzją krajowego organu ochrony konkurencji. W referacie pt. 
Practical implications of introducing a binding effect of competition authorities’ final decisions: 
Polish perspective autorki omówiły propozycje wdrożenia przedmiotowych rozwiązań do polsk-
iego porządku prawnego oraz zanalizowały zakres związania sądu cywilnego ostateczną decyzją 
Prezesa UOKiK. Rozważyły również wpływ rozstrzygnięć organów ochrony konkurencji na sku-
teczność dochodzenia roszczeń prywatnoprawnych.

Końcowa część konferencji poświęcona była dyskusji i podsumowaniu panelu doktoranckie-
go. Głos w dyskusji zabrali wszyscy eksperci, dzieląc się swoimi uwagami oraz kierując pytania 
do każdego uczestnika drugiego panelu. Prelegenci wykazali się znajomością prezentowanych 
zagadnień i udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane podczas ożywionej dys-
kusji. Konferencja stanowiła doskonałą płaszczyznę wymiany poglądów z zakresu prywatnego 
egzekwowania prawa ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zakończyła się 
zapowiedzią zorganizowania w Białymstoku kolejnego spotkania wiosną 2017 r.

Magdalena	Knapp
doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku; e-mail: knapp.magdalena@gmail.com

Radosław	Niwiński
doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku; e-mail: rniwinski@op.pl
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Konferencja	
„Nowe	zakazane	praktyki	sieci	handlowych?	 

Ustawa	o	przeciwdziałaniu	nieuczciwemu	wykorzystaniu	
przewagi	kontraktowej	w	obrocie	produktami	rolnymi	

i	spożywczymi”,	
Warszawa,	30	listopada	2016	r.

Konferencja „Nowe zakazane praktyki sieci handlowych? Ustawa o przeciwdziałaniu nie-
uczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi spożywczymi”, 
zorganizowana przez „Rzeczpospolitą” we współpracy z kancelarią Modzelewska&Paśnik, odbyła 
się na kilkanaście dni przed przyjęciem ustawy. Wystąpienia i dyskusje odnosiły się już do tekstu 
ustawy, który został przyjęty bez większych zmian jako obowiązujące prawo. Program konferencji 
przewidywał przede wszystkim dyskusję nad samą regulacją, jednak swoje miejsce znalazły tam 
także aspekty ekonomiczne i rynkowe.

Konferencję rozpoczęła Wiceprezes UOKiK – Bernadeta Kasztelan-Świetlik, która już na 
wstępie zaznaczyła, że właściwie omówieniem zapisów ustawy, jako regulacji sektorowej, po-
winno zajmować się raczej Ministerstwo Rolnictwa niż UOKiK. W swoim wystąpieniu podkreśliła, 
że problem relacji między sieciami sklepów wielkopowierzchniowych a dostawcami jest często 
raportowany do UOKiK, dotychczas jednak nie było w zasadzie instrumentów możliwych do 
zastosowania w odniesieniu do takich konfliktowych sytuacji. Wiceprezes wyraziła opinię, że 
umiejscowienie przepisu pozwalającego na interwencję w takie konflikty w sferze prawa prywat-
nego byłoby zupełnie nieadekwatne do charakteru tych konfliktów i skali problemu. Na uwagę 
zasługuje przede wszystkim deklaracja wiceprezes UOKiK co do stosowania ustawy – zdaniem 
B. Kasztelan-Świetlik ustawa będzie stosowana przez UOKiK z całą stanowczością, sieci han-
dlowe miały bowiem dużo czasu na samokształcenie, jeśli chodzi o sposób kształtowania relacji 
z dostawcami, nie udało im się przyjąć branżowego kodeksu dobrych praktyk, mimo że prace 
nad nim były bardzo zaawansowane (ustały w 2015 r.), a projektowane rozwiązania powielały 
w zasadzie ich unijny pierwowzór. 

W odpowiedzi na pytanie jednego z uczestników konferencji, czy – biorąc pod uwagę fakt, 
że zakres nowej ustawy wykracza znacznie poza dotychczasowy dorobek orzeczniczy, sprowa-
dzający się jedynie do problematyki tzw. opłat półkowych – UOKiK zamierza opublikować jakieś 
wytyczne dotyczące stosowania ustawy, B. Kasztelan-Świetlik stwierdziła, że soft law może być 
wydawane tylko wówczas, gdy UOKiK ma jakieś doświadczenie decyzyjne, więc wytycznych nie 
należy się spodziewać. Z kolei odpowiadając na pytanie, jak UOKiK zamierza traktować praktykę 
określoną jako „nieuzasadnione wydłużanie terminu płatności”, wiceprezes UOKiK podkreśliła, że 
najbardziej prawdopodobne będzie podejście kazuistyczne (typu case-by-case).

Odnosząc się do wypowiedzi wiceprezes UOKiK, Renata Juszkiewicz z Polskiej Organizacji 
Handlu i Dystrybucji (obecnie Prezes Zarządzająca tej Organizacji) stwierdziła, że polskie sieci 
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dystrybucyjne liczą na liberalne stosowanie nowej ustawy, ponieważ już są poszkodowane linią 
orzeczniczą polskich sądów dotyczącą tzw. opłat półkowych, wskutek której w Polsce niemożliwe 
było wdrożenie przez sieci, powszechnej w innych krajach, tzw. sloting fee.

Małgorzata Modzelewska de Raad, moderując dyskusję z udziałem wiceprezes UOKiK, po-
stawiła pytanie, jak w świetle stosowania nowej ustawy mieści się priorytet w postaci dobrobytu 
konsumentów? Czy dobro pojedynczego przedsiębiorcy, chronione przez ustawę o przeciwdziała-
niu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej, ma stać ponad interesem konsumentów 
jako zbiorowości? Mecenas podkreśliła, że w istocie relacje między poszczególnymi ogniwami 
łańcucha dostaw, tam, gdzie nie można stwierdzić istnienia pozycji dominującej, stanowią „szarą 
strefę” prawa konkurencji. Wśród podstawowych problemów, jakie będą łączyć się z nową usta-
wą, znajduje się zbieg przepisów różnych ustaw: obok ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystaniu przewagi kontraktowej, także ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska przedstawiła założenia i funkcjonowanie analogicznej 
do omawianej ustawy regulacji włoskiej. Prelegentka podkreśliła, że we Włoszech ustawa, co 
prawda nie posługuje się pojęciem przewagi konkurencyjnej, ale jednocześnie rozporządzenie 
wykonawcze doprecyzowuje, że przedmiotem interwencji organu administracji są relacje charakte-
ryzujące się znaczącą nierównowagą siły rynkowej. Ograniczeniem zakresu stosowania regulacji 
włoskiej jest definicja produktów rolnych, limitowana do definicji zawartej w art. 38 ust. 1 TFUE. 
Ustawa sankcjonuje również warunki pozaumowne działalności sieci handlowych. Dr Szymecka-
Wesołowska wskazała również, że cechą charakterystyczną regulacji włoskiej są niskie sankcje 
za praktyki nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej (jedynie do 3 tys. euro).

Ważny element konferencji stanowił panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli organiza-
cji zrzeszających przedsiębiorców. Zdaniem Renaty Juszkiewicz z POHiD, dotychczasowe pra-
wodawstwo i orzecznictwo nie pozwalało tak ukształtować współpracy sieci z dostawcami, aby 
wspomagała ona przekształcanie ich biznesów z małych w większe i silniejsze. Andrzej Gantner, 
dyrektor generalny z Polskiej Federacji Producentów Żywności, podkreślił, że nowa ustawa nie 
reguluje wyłącznie relacji między sieciami handlowymi a dostawcami, znacznie większe zna-
czenie będzie ona miała dla kształtowania relacji między dostawcami produktów rolnych a prze-
twórcami. A. Gantner wskazał, że przyjęcie tej ustawy jest klęską całego sektora, bo potwierdza, 
że zainteresowani przedsiębiorcy nie byli w stanie się porozumieć co do zasad współpracy 
i niezbędna okazała się interwencja ustawodawcy. Teresa Sienkiewicz, reprezentująca jednego 
z przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, podkreśliła, że ustawa spowoduje prawdopodob-
nie pojawienie się nowego szczebla obrotu na rynku rolno-spożywczym. Konieczne jest także 
odnotowanie faktu, że przewaga kontraktowa może występować również po stronie dostawców,  
nie zaś tylko odbiorców.

W zamykającym konferencję panelu poświęconym rozwiązaniom legislacyjnym przyjętym 
w ustawie, moderator – Maciej Syska z kancelarii Modzelewska&Paśnik – postawił uczestnikom 
panelu pytanie o ocenę definicji przedmiotu regulacji (praktyk nieuczciwego wykorzystywania prze-
wagi kontraktowej), zbieg sankcji za tę samą praktykę czy wreszcie – spodziewaną skuteczność 
ustawy. Uczestnicy panelu krytycznie wypowiadali się o definicji praktyk sankcjonowanych przez 
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ustawę, określając ją jako niejasną i nazbyt otwartą na dowolną interpretację. W dyskusji silnie 
przewijał się wątek niejasnego powiązania interesu prywatnego i publicznego na gruncie nowej 
ustawy. Uczestnicy zgodzili się również co do tego, że ryzyko poddania jednej praktyki sankcjom 
wynikającym z wielu ustaw jest bardzo wysokie. 

dr	hab.	Agata	Jurkowska-Gomułka,	prof.	WSIiZ
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania; Kancelaria Modzelewska&Paśnik; e-mail: agathajur@
o2.pl.
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Zaproszenie
na	2.	Konferencję	Międzynarodową	CARS	i	WP	UwB
„Harmonisation	of	Private	Antitrust	Enforcement:
A	Central	and	Eastern	European	Perspective”,

Supraśl,	29–30	czerwca	2017	r.

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa na 2. Konferencję Międzynarodową „Harmonisation 

of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective”, którą współor-
ganizują Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Centrum Studiów Antymonopolowych 
i  Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja odbędzie się w dniach od 29 do 30 czerw-
ca 2017 r. w Supraślu. Językiem konferencyjnym jest język angielski. 

Konferencja ma stanowić forum dyskusji naukowej oraz wymiany informacji i doświadczeń doty-
czących transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/104/UE (tzw. Dyrektywy 
odszkodowawczej) do porządków prawnych Państw Członkowskich UE zaliczanych do państw 
Europy Środkowo-Wschodniej. 

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w roczniku Yearbook of Antitrust and Regulatory 
Studies, nr 10(17).

Podczas konferencji wystąpią następujący prelegenci reprezentujący wszystkie należące 
do Unii Europejskiej państwa Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarię (Anton Petrov), Chorwację 
(Vlatka Butorac Malnar), Czechy (Michal Petr), Estonię (Evelin Pärn-Lee i Alexandr Svetlicinii), 
Litwę (Valentinas Mikelėnas i Rasa Zaščiurinskaitė), Łotwę (Inese Druviete i Julija Jerneva), Polskę 
(Dominik Wolski i Anna Piszcz), Rumunię (Valentin Mircea), Słowację (Ondrej Blažo), Słowenię 
(Ana Vlahek i Klemen Podobnik) oraz Węgry (Péter Miskolczi Bodnár). 

Program Konferencji oraz dalsze informacje zostaną wkrótce opublikowane na stronach in-
ternetowych instytucji współorganizujących konferencję.

Do zobaczenia w Supraślu w czerwcu 2017 r.!

Dr hab. Anna Piszcz 
(Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji)

Wydział Prawa UwB
piszcz@uwb.edu.pl

Prof. Tadeusz Skoczny
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, UW

Białystok–Warszawa, 3 marca 2017 r.
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Articles

Agata Jurkowska-Gomułka, UOKiK	President	as	the	authority	competent	in	cases	of	practices	
consisting	of	an	unfair	use	of	superior	bargaining	power	–	critical	remarks
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Application model of instruments for counteracting the unfair use of superior bargaining power 

from an institutional perspective
 1. Subject of regulation – subject of an intervention
 2. Proceedings in cases of unfair use of superior bargaining power before the UOKiK President
  2.1. Course of the proceedings
  2.2. End of the proceedings 
  2.3. Appeals from a decision of the UOKiK President 
 3. Sanctions for a violation of the prohibition of an unfair use of superior bargaining power 

imposed by the UOKiK President
 4. Role of the Agricultural Market Agency in counteracting practices of an unfair use of 

superior bargaining power – a dual model of enforcing prohibitions?
III. Does the public interest protected by the Act on Counteracting the Unfair Use of Bargaining 

Power correspond with the public interest understood within the meaning of the Act on 
Competition and Consumer Protection?

IV. Final remarks
Summary:	The article provides an analysis of the provisions of the Act on Counteracting Unfair 
Use of Superior Bargaining Power from an institutional perspective. A set of arguments is 
presented supporting the view of the incorrectness of the provision whereby the UOKiK President 
is responsible for the implementation of this Act. The rules of the Act on Competition and Consumer 
Protection provide a point of reference for the analysis contained in this article. The author 
stipulates that competences with respect to counteracting the unfair use of superior bargaining 
power should be transferred from the UOKiK President to a specialized administrative body in the  
agricultural sector. 
Key	words:	public interest; private interest; administrative body; bargaining power; agricultural 
sector
JEL:	K20

Michał Zaremba, The	protection	of	small	and	medium-sized	enterprises	from	exploitation	
by	big	market	players	(relation	B2b)
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Economic framework of the problem of economic dependence
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III. Protection of small and medium-sized enterprises from economic exploitation – the de lege 
lata situation 

 1. Protection provided by competition law
 2. Protection provided by the Civil Code
IV. Protection of small and medium-sized enterprises from economic exploitation – de lege 

ferenda proposals
Summary:	The article presents arguments in favor of strengthening the protection mechanisms 
for small and medium-sized enterprises against economic exploitation by large companies. Apart 
from discussing the economic conditions and features of this phenomenon, presented are also 
national provisions that currently protect domestic entrepreneurs against exploitation. Moreover, 
a catalogue of prohibited practices, which should be implemented into the legal system either by 
means of appropriate judicial practice or by introducing some changes into legislation, has been 
created and is proposed in the article.
Key	words:	economic analysis of law; the abuse of economic dependence; unfair market practices
JEL:	K23

Katarzyna Manteuffel, Mikołaj Piaskowski, Relation	between	the	general	clause	and	the	
example	catalogue	of	unfair	practices	in	the	Act	on	Combating	the	Unfair	Use	of	Superior	
Bargaining	Power	in	the	Trade	in	Agricultural	and	Food	Sector
Table	of	contents:
I. Initial remarks 
II. General clause 
 1. Function of the general clause
 2. Condition of good practice 
 3. Condition of significant interests
III. Catalogue of unfair practices
 1. Introductory remarks
 2. Unjustified termination or the threat of termination of an agreement
 3.  Granting the right of cancellation, termination or withdrawal from the agreement to one 

party only
 4.  Making the conclusion of an agreement subject to the acceptance or fulfilment by the other 

party of supplementary obligations which are not linked in material or customary terms 
with the subject matter of the agreement

 5. Unjustified prolongation of the payment date in relation to agricultural or food products
IV. Closing remarks 
Summary:	The article presents an analysis of the relation between the general clause provided 
in Article 7(2) of the Act on Combating the Unfair Use of Superior Bargaining Power in the Trade 
in Agricultural and Food Sector and the example catalogue of unfair practices listed in Article 7(3) 
of this Act. The authors consider also the function of the general clause included in this Act as 
well the scope of particular example practices expressly described therein.
Key	words:	unfair practice; general clause; catalog of unfair practices; contractual power
JEL:	K23
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Kamil Kłopocki, Is	a	legal	definition	of	a	cartel	necessary?	Discussion	based	on	the	proposal	
of	the	definition	of	a	‘cartel’	included	in	the	draft	act	on	claims	for	damages	arising	from	
competition	law	infringements	
Table	of	contents:
I. Preliminary issues
II. Previous attempts to define cartels and the respective definitions included in Directive 

2014/104 and the draft act on claims for damages arising from infringements of the competition 
law provisions of the Member States

III. The definition of an ‘agreement’ included in the Act on competition and consumer  
protection

IV. Is the legal definition of a ‘cartel’ necessary?
Summary:	The Polish draft of the act on claims for damages arising from competition law 
infringements implements Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council 
of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under national law for 
infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union. 
Therein, a definition of a ‘cartel’ has been, for the first time, included in the Polish legal system. 
Not unlike its predecessors, the Polish legislature defined in the Act of 16 February 2007 on 
competition and consumer protection the term ‘agreement’ which infringes competition. There 
is no doubt that both terms are partly similar. A ‘cartel’ constitutes a form of an agreement. So is 
a separate legal definition of a cartel necessary? Will we be able to meet the challenges specified 
in the Damages Directive regarding the presumption of a damage caused by a cartel if we do not 
implement the definition of a cartel into the Polish legal system? The draft act provides that this 
presumption includes also other competition restricting practices. However, this solution seems to 
be in conflict not only with the ideas behind the conception of the definition of a cartel provided in 
the Damages Directive, but with the Directive itself. As such it will have to be changed during the 
legislative procedure. There is no doubt that other types of competition restricting practices cause 
less damage than cartels and that they do not always result in damages. Even for that reason, 
the definition of a cartel seems to be not only useful but also necessary.
Key	words:	cartel; agreement; competitors; entrepreneurs.
JEL:	K21

Aleksandra Milewska, Joint	and	several	liability	of	the	perpetrators	of	competition	law	
violations	in	the	draft	act	on	claims	for	damages	caused	by	a	competition	law	infringement	
of	7	February	2017	–	subjective	aspect
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Cartel – statutory definition
III. Joint and several liability for damages of cartel members
IV. Limitations of joint and several liability for damages
 1. Introductory remarks
 2. Responsibility of Small and Medium Entrepreneurs 
  2.1. Premises of liability limitations of SMEs
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  2.2. No restriction of joint responsibility of SMEs
 3. Subsidiary responsibility of the entity exempted from penalties
V. Conclusion
Summary:	The purpose of this article is to analyze issues related to the design of joint and several 
liability of cartel members provided for in the act on claims for damages caused by a competition 
law infringement of 7 February 2017. The latter implements into the Polish legal system Directive 
2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain 
rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law 
provisions of the Member States and of the European Union. The author presents considerations 
relating to exceptions provided in this law with respect to joint and several liability of cartel members, 
analyzes in detail the responsibilities of small and medium-sized enterprises and entrepreneurs 
who made a leniency application. In the summary of this article, the author presents conclusions 
and proposals on the effects of the entry into force and the application of the new Polish law 
implementing the Directive.
Key	words: Directive 2014/10/EU; liability for damages; joint and several liability; breach 
of competition law; cartel; SME leniency
JEL:	K21

Anna Tworkowska-Baraniuk, Limitation	of	claims	for	damages	arising	from	competition	law	
infringements	–	Polish	attempt	to	implement	the	Damages	Directive	with	respect	to	limitation	
periods
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Limitation periods for damages claims according to the Civil Code
III. Limitation periods laid down in Damages Directive 2014/104/EU
IV. Polish activities related to the implementation of the Damages Directive 2014/104/EU
V. Conclusions
Summary:	The Polish legislator faces the introduction of the Act on claims for damages arising 
from competition law infringements. The above Act comprehensively regulates the issue of 
private enforcement. The implementation of the new legislation is necessary due to the laps 
(as of 27 December 2016) of the deadline for the implementation into national legislation of the 
Member States of the European Union of Directive 2014/104/EU of the European Parliament 
and of the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages 
under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States 
and of the European Union. The draft act regulating the procedure for bringing before civil 
courts claims based on a breach of competition law modifies, for example, the general statute 
of limitations for damages claims. This article provides an analysis of EU rules applicable to 
national laws and draft changes in the limitation of claims for damages arising from a breach  
of competition rules.
Key	words:	private enforcement; the Directive 2014/104/EU.
JEL:	K15, K21
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Patrycja Szot, Collecting	evidence	and	hearing	cases	in	the	Polish	draft	act	on	claims	for	
damages	arising	from	competition	law	infringements 
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Presumption of fault
III. Presumption of harm
IV. Disclosure of evidence
V. Disclosure request and gradual obligations
 1.  Disclosing of evidence other than that included in the file of a competition authority 

and protected (temporarily or absolutely) from disclosure
 2.  Disclosing of evidence other than that included in the file of a competition authority 

and protected from disclosure
 3.  Disclosing of evidence included in the file of a competition authority but excluded from 

protection against disclosure
 4. Evidence protected (temporarily or absolutely) from disclosure
 5. Sanctions and remedies at law
VI. Competent court
VII. Support of NGOs
VIII. Closing remarks
Summary:	This article presents a brief overview of the draft act on claims for damages arising from 
competition law infringements implementing into the Polish legal system the Damages Directive 
2014/104/EU. It focuses on procedural provisions that facilitate actions for damages caused by 
infringements of competition law. The article covers the issue of evidence collection, necessary to 
prove the infringement and the resulting harm, as well as the hearing of such cases. The article 
accounts also for institutions such as presumption of fault and harm as well as the passing-on of 
overcharges, estimation of harm and access to evidence by way of disclosure. Discussed further 
one are some other procedural solutions such as an intervention by a NGOs in proceedings in 
support of claims for damages or the possibility to sue an infringer on behalf of the wronged 
party. The author emphasises that the success of the new legislation in aiding future plaintiffs 
depends on the judicial practice and therefore its real impact on private enforcement will have to 
be assessed in future.
Key	words:	Damages Directive 2014/104/EU; claims for damages; disclosure of evidence; 
presumption; tort liability; presumption of fault; infringement of competition law; passing-on of 
overcharges; umbrella effect; leniency statement; vertical leniency; settlements.
JEL:	K21

Radosław Niwiński, Does	FIFA’s	ban	on	third-party	ownership	infringe	EU	competition	rules?
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Analysis of the transfer market
III. Essence of third-party ownership
IV. Background to the dispute
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V. Third-party ownership vs competition law
VI. Summary
Summary: The article refers to the mechanism of third-party ownership (TPO) in football. The 
author confronts the transfer market sectors with the necessity of external funding by investment 
funds. The author emphasizes the meaning of Brussel’s court decision in case Doyen Sport 
& Seraing United vs FIFA, UEFA and Belgium Football Association, which refers to the conformity 
of FIFA’s ban on TPO with Article 101 and 102 TFEU. The author compares this decision with 
CJEU jurisprudence related to the sport sector.
Key	words:	third-party ownership; TPO; FIFA; competition; dominant position
JEL:	K21, K33, K39

Paulina Korycińska-Rządca, Liability	under	competition	and	criminal	law	of	a	natural	person	
in	connection	to	entering	into	collusive	tendering	by	an	entrepreneur	
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Liability of a natural person in connection to entering into collusive tendering by an entrepreneur 

under competition law
 1. Introductory remarks
 2. Collusive tendering – bid rigging or a different named restrictive agreement?
 3.  The scope of administrative liability of natural persons for engaging in collusive tendering 

by an entrepreneur 
 4.  The penalization of collusive tendering under the Act on Competition and Consumer 

Protection in statistics
 5. Summary 
III.  Liability of a natural person in connection to entering into collusive tendering by an entrepreneur 

under criminal law
 1. Introductory remarks
 2.  The object of the crime of a disruption of a public tender by entering into an agreement 

to the detriment of the ordering party
 3.  The subject of a disruption of a public tender by entering into an agreement to the detriment 

of the ordering party
 4. Article 305 § 1 and 2 of the Criminal Code in statistics
 5. Summary
IV. Mutual relations between the provisions establishing administrative and criminal liability 

of a natural person in connection to collusive tendering
 1. Concurrence of the liability basis of a natural person in connection to collusive tendering
 2. Inability to hold a natural person liable in connection to collusive tendering
 3. Summary
V.  Conclusion
Summary:	The article discusses mutual relations between the scope of administrative and criminal 
liability of a natural person for intentionally engaging an entrepreneur in collusive tendering. 
Presented first are legal provisions on administrative and criminal liability of a natural person with 
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relation to engaging an entrepreneur in collusive tendering. Subsequently, the existing differences 
between the subject and the object of those provisions are described, indicating the arrears where 
the concurrence of the basis of a natural person’s liability in connection to collusive tendering may 
occur, and the arrears where there is no legal basis to impose a penalty on such a natural person. 
In the last part of the article, the author assesses currently existing rules governing administrative and 
criminal liability of a natural person for intentionally engaging an entrepreneur in collusive tendering.
Key	words:	bid rigging; competition restricting agreement; fine; Article 305 of the Criminal Code
JEL: K14, K21

Legislation	and	Case	Law	Review

Małgorzata Salitra, Analysis	of	essential	issues	related	to	the	act	on	counteracting	the	unfair	
use	of	superior	bargaining	power	in	the	trade	in	agricultural	and	food	products	–	what	
changes	in	Polish	law?
Table	of	contents:
I. Introduction
II. The act versus existing provisions governing protection from the unfair use of superior 

bargaining power
III. Subjective and objective scope of the act
IV. Prohibited practices of unfairly using superior bargaining power
V. Penalties for violation of the prohibition of the unfair use of superior bargaining power
VI. Proceeding before the President of UOKiK
VII. Conclusions
Summary:	The article presents selected provisions contained in the Act of 15 December 2016 
on counteracting the unfair use of superior bargaining power in the trade in agricultural and food 
products, which has been prepared by the Ministry of Agriculture and Rural Development. The Act 
provides for an administrative fine for the unfair use of superior bargaining power. A proceeding 
of this nature shall be initiated by the President of UOKiK ex officio, rather than by request of any 
party to such proceeding. However, any entrepreneur with a reasonable suspicion of being the 
subject to a practices involving the unfair use of superior bargaining power may submit a complaint 
to UOKiK. It is the intention of the author to present a brief description of what are believed to be 
the key provisions contained in the new Act and show some difficulties that entrepreneurs may 
face when evaluating their activities for compliance with the provisions of this Act.
Key	words: contractual advantage; agricultural and food products; fines; unfair use of contractual 
advantage; unfair practices; President of UOKiK; competition. 
JEL:	K29, K40, K41

Wojciech Łyszczarz, Combating	unfair	use	of	superior	bargaining	power	in	the	food	retail	
sector	in	Germany
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Subject matter of prohibition
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III. History of the regulation
IV. Purpose of the regulation
V. ‘Dependency’ requirement 
VI. Assessing ‘dependency’ in practice
VII. ‘Benefit’ and lack of ‘objective justification’
VIII. Sector inquiry into the food retail sector in Germany 
IX. Edeka case – the stance of the German competition authority
X. Edeka case – the decision of the German competition court
XI. Edeka case – to be continued? 
XII. Conclusions
Summary:	The adoption of the new Law on Combating Unfair Use of Superior Bargaining Power 
in the Trade in Agricultural and Food Products constitutes a good opportunity to compare legal 
provisions applicable in different states of the European Union in this regard. German solutions are 
particularly interesting. This is a result of, amongst others, assumptions and solutions introduced 
in Germany, which are analogous to those on which the Polish provisions are based. This paper 
summarizes the history of German regulation, theories of harm related to its introduction, its practical 
application and a recent pilot decision of the German competition authority seeking to spread its 
application. This paper describes also the newest surprising judgement of the German competition 
court in the above-mentioned pilot case.
Key	words:	combatting unfair competition; contractual advantage; German competition authority 
(Bundeskartellamt).
JEL:	K21

Tort	liability	of	the	EU	for	the	infringement	by	the	court	of	the	right	to	the	resolution	of	a	case	
within	a	reasonable	time.	Judgment of the Court of the EU of 10 January 2017 in case T-577/14 
Gascogne Sack Deutschland and Gascogne v EU (Marta Michałek-Gervais)
On	commitments	of	an	undertaking.	Judgment of the Court of the EU of 15 September 2016 
in case T-76/14 Morningstar, Inc. v the Commission (Elwira Konopko)
The	franchise	paradox.	Decision of the UOKiK President No DKK-191/2016 in the case of 
concentration of Eurocash/Eko Holding (Szymon Gołębiowski)
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Rafał	Stankiewicz,	Model	racjonalizacji	dostępu	do	produktu	leczniczego.	Zagadnienia	
publicznoprawne	[Rationalization model of access to medical products], C.H. Beck, Warszawa 
2014, p. 537; review by Andrzej Powałowski
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Report on the Conference ‘New prohibited practices of retail chains? The Act on counteracting 
the unfair use of bargaining power in the trade in agricultural and food products’. Warszawa, 
30.11.2016 (Agata Jurkowska-Gomułka)
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m.in. do e-booków.

Będzie także dostępny we wszystkich najważniej-
szych polskich bazach wolnego dostępu oraz – na 
zasadach niewyłącznych – w bazach największych 
polskich wydawców książek i czasopism z zakresu 
prawa, ekonomii i zarządzania.

Rekomendowany skrót cytowania KAR



Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych

prowadzi badania naukowe 

wydaje książki i periodyki,
w tym YARS www.yars.wz.uw.edu.pl 
oraz iKAR www.ikar.wz.uw.edu.pl

organizuje konferencje naukowe i warsztaty 

świadczy usługi doradcze i prowadzi 
szkolenia 

oferuje studia podyplomowe ARIS 
www.aris.wz.uw.edu.pl

prowadzi Otwarte Seminarium Doktoranckie 

współpracuje z instytucjami naukowymi 
w kraju i zagranicą oraz z organami 
regulacyjnymi (UKE, URE, UTK) 


