
ISSN 2299-5749

 100 dni obowiązywania ustawy o przewadze kontraktowej 

 Przewaga kontraktowa dostawców lub nabywców towarów 
i jej nieuczciwe wykorzystywanie w regulacjach niemieckich 
i francuskich – wskazówki dla polskiej praktyki i ustawodawcy? 

 Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha 
dostaw produktów rolno-spożywczych – rozwiązania prawne w Irlandii

 Przesłanki stwierdzenia przewagi kontraktowej w praktyce 
nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej 

 Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez sieci 
handlowe względem dostawców żywności – przykłady praktyk 
potencjalnie zakazanych

 Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, czyli o potrzebie 
uchwalenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym 

 Skutki uznania abuzywności postanowienia umowy w kontroli 
incydentalnej 

 Singapur: mały kraj z liberalnym prawem konkurencji 



91. publikacja Programu Wydawniczego CARS 

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny

Redaktor statystyczny: Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński 

Redaktor językowy: Anita Sosnowska

Projekt okładki: Darek Kondefer 

ISSN: 2299-5749

Licencja: Creative Commons 3.0 Polska 

Redakcja: Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); 

PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-126; www.ikar.wz.uw.edu.pl

e-mail: ikar@wz.uw.edu.pl 

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;

PL – 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3; tel. (+48-22) 55-34-164; www.wz.uw.edu.pl

e-mail: jjagodzinski@mail.wz.uw.edu.pl 

Skład i łamanie: Dom Wydawniczy ELIPSA; PL – 00-189 Warszawa,

ul. Infl ancka 15/198; tel.: (+48-22) 635-03-01; www.elipsa.pl

e-mail: elipsa@elipsa.pl 



Rada Naukowa

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel (kierownik Zakładu Prawa Europejskiego 
INP PAN; sędzia Sądu Najwyższego) – przewodniczący. 

Prof. UW dr hab. Zbigniew Hockuba (Katedra Ekonomii Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – wiceprzewodniczący.

Prof. dr hab. Cezary Kosikowski (kierownik Katedry Prawa Finansów 
Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji 
w Warszawie) – wiceprzewodniczący. 

Dr hab. Cezary Banasiński (Zakład Administracyjnego Prawa 
Gospodarczego i Bankowego Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) – członek. 

Prof. dr hab. Jan Barcz (kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego 
i Prawa Unii Europejskiego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie) 
– członek. 

Prof. dr hab. Sławomir Dudzik (Katedra Prawa Europejskiego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) – członek.

Prof. dr hab. Marian Gorynia (Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu) – członek.

Prof. dr hab. Jan Grabowski (kierownik Katedry Administracji WNSiA 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie) – członek. 

Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz (kierownik Zakładu 
Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Instytutu Nauk 
Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego; prezydent Warszawy) – członek. 

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff (kierownik Katedry Prawa 
Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie) – członek. 

Prof. dr hab. Marian Kępiński (kierownik Katedry Prawa Europejskiego 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza) – członek. 

Prof. dr hab. Leon Kieres (kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego 
Gospodarczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego; sędzia Trybunału Konstytucyjnego) – członek.

Prof. dr hab. Bożena Klimczak (emerytowany pracownik Katedry 
Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Instytutu Ekonomii Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu) – członek.

Prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska (kierownik Katedry Prawa 
Karnego w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW) – członek. 

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (kierownik Katedry Europejskiego 
Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŁ) – członek.

Prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik (Zakład Prawa Europejskiego 
INP PAN; sędzia Sądu Najwyższego) – członek.

Prof. SGH dr hab. Anna Mokrysz-Olszyńska (kierownik Zakładu 
Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katedrze Prawa 
Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej SGH) – członek. 

Prof. USz dr hab. Rajmund Molski (kierownik Katedry Prawa 
Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego) – członek. 

Prof. dr hab. Adam Noga (kierownik Katedry Ekonomii Akademii Leona 
Koźmińskiego) – członek. 

Prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak (Katedra Prawa Międzynarodowego 
i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie) – członek.

Prof. dr hab. Bożena Popowska (kierownik Zakładu Publicznego Prawa 
Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM; sędzia NSA) 
– członek.

Prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski (kierownik Zakładu Prawa Gospo-
darczego Publicznego w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego 
i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji UG) – członek.

Prof. UŁ dr hab. Maciej Rogalski (kierownik Katedry Prawa Administra-
cyjnego WPiA Uczelni Łazarskiego) – członek.

Prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski (kierownik Katedry Prawa 
Gospodarczego WPiA Uczelni Łazarskiego) – członek. 

Prof. dr hab. Andrzej T. Szablewski (kierownik Zakładu Ekonomii 
w Instytucie Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki 
Łódzkiej oraz zastępca dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN) 
– członek. 

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer (Katedra Prawa Administracyjnego 
i Finansowego Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej oraz Zakład 
Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego) – członek. 

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin (kierownik Zakładu Integracji Europejskiej 
IRWiR PAN) – członek. 

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (kierownik Zakładu Gospodarki Publicznej 
w Katedrze Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego; poseł na Sejm RP) – członek.  

Kolegium Redakcyjne

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (dyrektor CARS i kierownik 
Samodzielnego Zakładu Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – redaktor naczelny i nadzór 
nad „Serią Antymonopolową” oraz redaktor tematyczny ds. prewencyjnej 
kontroli koncentracji; e-mail: skoczny@wz.uw.edu.pl; tadeuszskoczny@
gmail.com; tel. (+48 22) 55 34 126; tel. kom. 604 759 706.

Dr hab. Anna Fornalczyk (partner fi rmy COMPER Fornalczyk 
i Wspólnicy Sp.j.) – zastępca redaktora naczelnego i nadzór 
nad publikacjami z ekonomii konkurencji i regulacji oraz redaktor 
tematyczna ds. pomocy publicznej; e-mail: afornalczyk@comper.com.pl; 
tel. kom. 601 293 922. 

Prof. dr hab. Stanisław Piątek (kierownik Katedry Prawnych Problemów 
Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego – zastępca redaktora naczelnego, nadzór nad „Serią 
Regulacyjną”, redaktor tematyczny ds. regulacji w dziedzinie łączności 
i mediów oraz redaktor jednego zeszytu regulacyjnego; e-mail: piatek@
wz.uw.edu.pl; tel. kom. 601 214 611.

Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński (kierownik Zakładu Metod 
Matematycznych i Statystycznych Zarządzania Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego) – redaktor statystyczny; 
e-mail: wierzbinski@wz.uw.edu.pl; tel. kom. 602 245 591. 

Dr Maciej Bernatt (adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Europejskiego 
Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego) – red. tematyczny ds. reguł wdrażania prawa ochrony 
konkurencji i redaktor jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; 
e-mail: mbernatt@wz.uw.edu.pl; tel. kom. 603 608 432.

Dr Marzena Czarnecka (adiunkt w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) – redaktor tematyczny 
ds. regulacji energetycznej oraz redaktor prowadzący jednego zeszytu 
„Serii Regulacyjnej”; e-mail: mczg@interia.pl; tel. kom. 601 482 488.

Prof. WSIiZ dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka (kierownik Katedry Prawa 
Administracyjnego na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)  – redaktor tematyczna 
ds. porozumień ograniczających konkurencję oraz redaktor prowadzący 
jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: agathajur@o2.pl; 
tel. kom. 501 060 776.

Prof. KA dr hab. Konrad Kohutek (Kierownik Katedry Publicznego 
Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków 
Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-
-Modrzewskiego w Krakowie) – redaktor tematyczny ds. nadużywania 
pozycji dominującej; e-mail: kohutek@gmx.net; tel. kom. 600 346 215.

Prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska (kierownik Zakładu Europejskiego 
Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego 
WPiA Uniwersytetu Łódzkiego; red. tematyczna ds. ochrony konsumentów 
i red. prowadząca jednego z zeszytów „Serii Antymonopolowej”; 
e-mail: mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl; tel. kom. 502 345 132).

Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz (p.o. kierownika Katedry Prawa 
Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) 
– redaktor tematyczna ds. prawa ochrony konkurencji zagranicą i redaktor 
prowadząca jednego zeszytu „Serii Antymonopolowej”; e-mail: piszcz@
uwb.edu.pl; tel. kom. 608 777 236.

Dr Jan Walulik (kierownik Laboratorium Lotnictwa Cywilnego CARS) 
– redaktor tematyczny w dziedzinie regulacji lotniczej oraz redaktor 
prowadzący jednego zeszytu „Serii Regulacyjnej”; e-mail: j.walulik@
neostrada.pl; tel. kom. 607 559 689. 

Nina Łazarczyk (Koordynator Krajowy CARS) – redaktor techniczny; 
tel. (22) 55 34 126.



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 8(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

4

Spis treści

Przewaga kontraktowa, czyli o nowej misji UOKiK (od redaktora prowadzącego). . . . . . . 6

Artykuł otwierający

Piotr Adamczewski, 100 dni obowiązywania ustawy o przewadze kontraktowej . . . . . . . . 9

Artykuły

Michał Roszak, Bartosz Turno,  Przewaga kontraktowa dostawców lub nabywców 
towarów i jej nieuczciwe wykorzystywanie w regulacjach niemieckich 
i francuskich  – wskazówki dla polskiej praktyki i ustawodawcy?  . . . . . . . . . . . . . . 17

Grzegorz Koguciuk, Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha 
dostaw produktów rolno-spożywczych – rozwiązania prawne w Irlandii  . . . . . . . . . 33

Agnieszka Staszek, Mateusz Mroczek, Przesłanki stwierdzenia przewagi kontraktowej 
w praktyce nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej . . . . . . . . . . . . . 44

Antoni Bolecki, Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez sieci 
handlowe względem dostawców żywności – przykłady praktyk potencjalnie 
zakazanych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Bartosz Wyżykowski, Skutki uznania abuzywności postanowienia umowy w kontroli 
incydentalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Prawo konkurencji na świecie

Konrad Kohutek, Singapur: mały kraj z liberalnym prawem konkurencji. . . . . . . . . . . . . . 99

Przegląd prawa i orzecznictwa

Ilona Szwedziak-Bork, Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, 
czyli o potrzebie uchwalenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi 
i spożywczym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Niezapowiedziana kontrola Prezesa UOKiK – nowy standard pozyskiwania dowodów 
w formie elektronicznej.
Glosa do postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 7 marca 2017 r., 
XVII Amz 15/17 (Piotr Skurzyński, Maciej Gac)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 8(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

5 Spis treści

Następstwo prawne w toku lub po zakończeniu postępowania przed Prezesem 
UOKiK a przekształcenia kapitałowe stron.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SK 15/16 
(Elżbieta Krajewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Zasada ne bis in idem w prawie konkurencji.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 26 września 2017 r., III SK 39/16 
(Maciej Bernatt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Kiedy kara jest nieproporcjonalna?
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2017 r., III SK 43/16 (Marcin Mleczko) . . . 129

Sprawozdania

Międzynarodowe seminarium – Reform of Regulation 1/2003: Effectiveness of the 
NCAs and Beyond, Warszawa, Wydział Zarządzania UW, 28 kwietnia 2017 r. 
(Marcin Mleczko). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

6. Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dotycząca prawa konkurencji, Białystok, 
27 kwietnia 2017 r. (Magdalena Knapp, Paulina Korycińska-Rządca) . . . . . . . . . . . . . . . 137

Contents, Abstracts and Key Words . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 8(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

6

Przewaga kontraktowa, czyli o nowej misji UOKiK 
(od redaktora prowadzącego)

Ostatni w 2017 r. numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego jest 
poświęcony przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Tematowi, 
który w 2017 r. wzbudzał duże zainteresowanie praktyków i naukowców badających tematykę prawa 
ochrony konkurencji. To zainteresowanie zdaje się nie wynikać z samej istoty czynu wykorzysty-
wania przewagi kontraktowej. Ma ona bowiem w świetle art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami 
rolnymi i spożywczymi charakter prywatnoprawny i dotyczy relacji kontraktowej pomiędzy dwoma 
przedsiębiorcami. Zainteresowanie przewagą kontraktową wśród osób zajmujących się prawem 
ochrony konkurencji wydaje się wynikać natomiast z faktu, że zwalczanie nadużywania przewagi 
kontraktowej zostało powierzone Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i po-
wiązane – co ze względu na prywatnoprawną istotę czynu nie jest oczywiste – z ochroną interesu 
publicznego. Zainteresowanie to miało także wymiar praktyczny. Zastanawiać się bowiem można 
było w jakim stopniu UOKiK udźwignie nowe zadanie, w sytuacji gdy – inaczej niż pierwotnie za-
kładano – nie powierzone mu zostały na ten cel znaczące dodatkowe środki fi nansowe.

Prezentowany numer iKAR-a wychodzi naprzeciw zainteresowaniu problematyką nadużywania 
przewagi kontraktowej, stawiając sobie za cel pogłębienie dyskusji nad tą problematyką. Stanowi 
też przyczynek do dalszych badań prowadzonych w ramach Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych. 

Numer otwiera artykuł przedstawiający pierwszych 100 dni obowiązywania ustawy o przeciw-
działaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej autorstwa Piotra Adamczewskiego, 
który jako Dyrektor Delegatury UOKiK w Bydgoszczy jest odpowiedzialny za stosowanie tej ustawy 
w skali całego kraju. Autor przedstawia dotychczasową praktykę UOKiK, jak również podkreśla, 
że konieczne jest określenie – także przez doktrynę – pojęcia „interesu publicznego” na gruncie 
tej ustawy oraz zdefi niowanie praktyk naruszających tę ustawę z należytym uwzględnieniem 
analizy ekonomicznej.

Prezentowany numer stawia sobie za cel przybliżenie doświadczeń innych krajów w zakresie 
stosowania przepisów służących realizacji celu analogicznego do zakładanego przez polską regu-
lację oraz zaprezentowanie na ich podstawie wniosków dotyczących Polski. W pierwszym z tego 
rodzaju artykułów Michał Roszak i Bartosz Turno koncentrują się na rozwiązaniach francuskich 
i niemieckich. Autorzy w oparciu o nie krytykują polskie rozwiązania ustawowe, wskazując, że 
ustawodawca powinien był sprecyzować czym jest przewaga kontraktowa, zdefi niować na wzór 
niemiecki stan zależności, który prowadzi do przewagi kontraktowej oraz wskazać katalog praktyk 
będących przejawami nieuczciwego wykorzystywania tej przewagi. Prawo obowiązujące w Irlandii 
analizuje natomiast w swoim artykule Grzegorz Koguciuk. Szczegółowa refl eksja prowadzi go do 
wniosku, że rozwiązania irlandzkie ze względu na dokładne określenie niedozwolonych praktyk 
gwarantują pewność obrotu prawnego.



Maciej Bernatt            Przewaga kontraktowa, czyli o nowej misji UOKiK  (od redaktora prowadzącego)
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Niniejszy numer zawiera także artykuły, które choć nawiązują do rozwiązań w innych kra-
jach, za cel stawiają sobie pogłębioną analizę warstwy normatywnej ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Agnieszka Staszek i Mateusz Mroczek 
swój artykuł poświęcają pojęciu „przewagi kontraktowej” i przesłanek służących ustaleniu jej ist-
nienia. Przesłanki zaproponowane przez ustawodawcę budzą ich zdaniem poważne wątpliwości 
interpretacyjne. Szczególnie trudne, ich zdaniem, będzie w praktyce jednoznaczne ustalenie, że 
w ramach konkretnej relacji kontraktowej dla nabywcy (dostawcy) nie istnieją wystarczające i fak-
tyczne możliwości pozyskania innego kontrahenta, a pomiędzy nabywcą a dostawcą istnieje znacz-
na dysproporcja w potencjałach ekonomicznych. Wskazują, że brak wystarczającej określoności 
przesłanek może prowadzić – ze względu na ryzyko prawne – do ograniczenia zawierania przez 
sieci handlowe umów z małymi dostawcami, a więc być sprzeczne z celem, który postawił sobie 
ustawodawca. Kontynuacją rozważań A. Staszek i M. Mroczka jest artykuł Antoniego Boleckiego. 
Stawia on bowiem sobie za cel rozważenie jakiego rodzaju praktyki przedsiębiorców będzie można 
uznać za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Autor swoje rozważania obrazuje 
konkretnymi przykładami, co przesądza o praktycznym walorze tej publikacji. Temat wykorzysty-
wania przewagi kontraktowej zamyka publikacja Ilony Szwedziak-Bork, która krytycznie omawia 
przyjęte rozwiązania ustawowe. Autorka dochodzi do wniosku, że pomimo deklaracji, ustawa 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej nie polepsza sytuacji 
słabszego kontrahenta. Pod wątpliwość poddaje również odstraszający charakter ustawy. 

Prezentowany numer zawiera także – tradycyjnie – artykuły i opracowania mieszczące się 
w ogólnej problematyce iKAR-a. Bartosz Wyżykowski w swoim artykule analizuje skutki uznania 
abuzywności postanowienia umowy z konsumentem w ramach sądowej kontroli incydentalnej. 
Autor przyjmuje, że bezskuteczność abuzywnego postanowienia umownego oznacza, że po-
stanowienie to nie wywołuje wobec konsumenta żadnych skutków prawnych. Zasadniczo więc 
stwierdzenie abuzywności powinno prowadzić do przywrócenie sytuacji prawnej i faktycznej kon-
sumenta, w jakiej znajdowałby się on w braku tego postanowienia. Równocześnie autor zauważa, 
że zabieg ten nie powinien prowadzić do normatywnej zmiany abuzywnego postanowienia bądź 
też zastąpienia przez sąd powstałej luki innym postanowieniem.

W serii „Prawo konkurencji na świecie” w prezentowanym właśnie numerze publikujemy 
tekst Konrada Kohutka, który w przystępny sposób zastanawia się nad przyczynami liberalnego 
charakteru prawa konkurencji w Singapurze,

W numerze przedstawione jest analiza najnowszego orzecznictwa sądowego. Piotr Skurzyński 
i Maciej Gac przygotowali aprobującą glosę do precedensowego postanowienia Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (sprawa XVII Amz 15/17), w którym Sąd ten przesądził o zmianie 
sposobu zapoznawania się przez przedstawicieli UOKiK – w ramach prowadzonego przeszuka-
nia – z dokumentami w formie elektronicznej; postanowienia mającego także duży wymiar prak-
tyczny dla zakresu LPP w postępowaniu wyjaśniającym. Elżbieta Krajewska omawia wyrok Sądu 
Najwyższego w sprawie III SK 15/16, w którym SN przesądził, jakie skutki dla postępowania przed 
Prezesem UOKiK lub stanu po jego zakończeniu mają przekształcenia właścicielskie dotyczące 
spółki, wobec której prowadzone było to postępowanie. Maciej Bernatt prezentuje pytanie preju-
dycjalne SN (sprawa III SK 39/16), w którym SN – mając do czynienia z odmiennym standardem 
konwencyjnym (EKPC) i standardem wypracowanym na gruncie Karty Praw Podstawowych 
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w sprawach z zakresu konkurencji – zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości UE o dokonanie 
wykładni zasady ne bis in idem. Marcin Mleczko przedstawia natomiast interesujące elementy 
wyroku SN w sprawie III SK 43/16, w tym jeżeli chodzi o zagadnienia ewentualnej nieproporcjo-
nalności kary pieniężnej Prezesa UOKiK oraz dowodu na rozwiązanie wertykalnego porozumienia 
ograniczającego konkurencję.

Ponadto publikujemy poniżej dwa sprawozdania – z międzynarodowej konferencji CARS 
i Competition Law Scholar Forum na temat reformy prawa pochodnego UE regulującego upraw-
nienia krajowych organów ochrony konkurencji i stosowania przez nie prawa konkurencji UE oraz 
z 6. Międzynarodowej Konferencji Doktoranckiej na Uniwersytecie w Białymstoku.

Zachęcam do lektury.

Dr Maciej Bernatt
Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego WZ UW
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Piotr Adamczewski*

100 dni obowiązywania ustawy o przewadze kontraktowej

Spis treści
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II. Postępowania prowadzone przez Prezesa UOKiK w trybie ustawy o przewadze kontraktowej
 1. Postępowania wyjaśniające
  1.1.  Produkcja cukru – dostawy buraków cukrowych
  1.2.  Dostawy mleka do przetwórców
  1.3.  Skup jabłek przemysłowych
  1.4.  Ceny masła
 2. Wystąpienia do przedsiębiorców (tzw. wezwania miękkie)
III. Współpraca Prezesa UOKiK z innymi organami i jednostkami w zakresie związanym z realizacją 

zadań z zakresu przewagi kontraktowej
IV. Promocja zagadnień związanych z ustawą o przewadze kontraktowej
V. Podsumowanie

Streszczenie
W artykule omówiono pierwsze sto dni obowiązywania ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolny-
mi i spożywczymi. Autor przedstawił prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów postępowania związane z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej, a także 
zastosowanie innych instrumentów znajdujących się w kompetencji organu. Następnie rozwinął 
zagadnienie współdziałania Prezesa UOKiK z innymi podmiotami w zakresie zarówno spraw roz-
poznawanych przez organ, jak i możliwego procesu legislacyjnego. Kolejną kwestią analizowaną 
przez autora było propagowanie przepisów ustawy o przewadze kontraktowej i aktualne problemy 
związane z jej stosowaniem. Autor wskazał, że aktualnie priorytetowe jest właściwe określenie 
pojęcia interesu publicznego na potrzeby przedmiotowej ustawy oraz otwarte podejście do defi nicji 
praktyk naruszających tę ustawę z należytym uwzględnieniem analiz ekonomicznych. W wyniku 
tej analizy autor doszedł do wniosku, że pomimo bardzo krótkiego okresu obowiązywania ustawy 
o przewadze kontraktowej doszło do szeregu działań związanych z realizacją jej przepisów, ale 
wciąż większość pojawiających się w niej pojęć wymaga rozwinięcia poprzez działalność orzecz-
niczą organu i sądów, a także twórczą doktryny prawa. 

Słowa kluczowe: przewaga kontraktowa; interes publiczny. 

JEL: L50
* Radca prawny; dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy; e-mail: piotr.adamczewski@uokik.gov.pl 
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I. Wprowadzenie
W dniu 12 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nie-

uczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi1 
(dalej: ustawa o przewadze kontraktowej). Nowy akt prawny ma na celu wyeliminowanie nieuczci-
wych praktyk rynkowych z łańcucha dostaw żywności poprzez ochronę podmiotów o relatywnie 
mniejszym potencjale gospodarczym. 

Nowa ustawa zakazuje nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy 
względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy (art. 6). Z przewagą kontraktową mamy 
do czynienia, gdy dla dostawcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości zbycia produk-
tów rolnych lub spożywczych do innych nabywców oraz występuje znaczna dysproporcja w po-
tencjale ekonomicznym na korzyść nabywcy. Defi nicja ta znajduje odpowiednie zastosowanie do 
przypadków, gdy to dostawca ma silniejszą pozycję negocjacyjną od nabywcy. Przewaga kon-
traktowa jest więc silniejszą pozycją negocjacyjną jednej ze stron umowy o dostawę (sprzedaż, 
kontraktację itp.) produktów rolnych lub spożywczych, która wynikać może z pozycji rynkowej, 
siły ekonomicznej czy też zawartych umów. Samo posiadanie przewagi nie jest zabronione – nie-
dozwolone jest natomiast jej nieuczciwe wykorzystywanie (tj. niezgodne z dobrymi obyczajami 
i zagrażające istotnemu interesowi drugiej strony albo go naruszające).

Ustawa wskazuje na przykładowe nieuczciwe praktyki. Są to: nieuzasadnione rozwiązanie 
umowy lub zagrożenie rozwiązaniem umowy; przyznanie wyłącznie jednej stronie uprawnienia do 
rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia; uzależnianie zawarcia lub konty-
nuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemają-
cego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy; nieuzasadnione wydłużanie 
terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze. Eksperci wymieniają jednak na 
co najmniej kilkadziesiąt spotykanych form nadużywania przewagi kontraktowej (np. niekorzystna 
zmiana umów z datą wsteczną, niejasność umowy dająca możliwość interpretacji korzystnej dla 
silniejszej strony, nieuprawnione przekazywanie podmiotom trzecim tajemnicy handlowej dostaw-
cy, np. receptur, informacji o procesie produkcji). Oznacza to, że dopiero praktyka orzecznicza 
wykształci standard zachowania zgodnego z dobrym obyczajem w łańcuchu dostaw produktów 
rolnych i spożywczych. 

Za ściganie i ocenę nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności zgodnie z ustawą 
o przewadze kontraktowej odpowiedzialny jest Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dalej: Prezes UOKiK), który podejmuje działania z urzędu na podstawie wszelkich posiadanych 
informacji (np. przekazów medialnych, danych z innych postępowań). W trakcie pierwszych trzech 
miesięcy obowiązywania nowego prawa Prezes UOKiK wszczął już pierwsze postępowania, 
a także podjął inne działania warte szerszego omówienia. 

1 Ustawa z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 
(Dz.U. 2017, poz. 67).
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II. Postępowania prowadzone przez Prezesa UOKiK w trybie ustawy 
o przewadze kontraktowej

W trakcie 100 dni obowiązywania ustawy Prezes UOKiK wykorzystał wiele instrumentów praw-
nych przewidzianych w ustawie o przewadze kontraktowej. Prowadzonych jest aktualnie osiem 
postępowań wyjaśniających oraz liczna korespondencja na zasadzie wystąpień do przedsiębior-
ców poza postępowaniem (tzw. wezwania miękkie na podstawie art. 12 ustawy). Wykorzystano 
również uprawnienia kontrolne.

1. Postępowania wyjaśniające

1.1. Produkcja cukru – dostawy buraków cukrowych

Prezes UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie czy 
producenci cukru nie stosują praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową wzglę-
dem dostawców buraków cukrowych. W toku postępowania wezwano największego producenta 
cukru w Polsce południowej m.in. do wskazania dostawców buraków cukrowych, zasad doboru 
kontrahentów oraz przedstawienia obowiązujących porozumień branżowych. Skup buraka cu-
krowego na południu kraju dokonywany jest niemal wyłącznie przez cukrownie jednej spółki, co 
sprawia, że może ona dysponować wobec dostawców szczególnie silną pozycją negocjacyjną. 
Przedmiotem zainteresowania Prezesa UOKiK jest przede wszystkim sytuacja prawna indywidual-
nych rolników oceniana przez pryzmat ewentualnego narzucania dostawcom buraków cukrowych 
nieuczciwych warunków umów, w szczególności dot. sposobu ustalania ceny i terminów płatności. 

1.2. Dostawy mleka do przetwórców

Kolejnym działaniem Prezesa UOKiK jest, wszczęte z urzędu, postępowanie wyjaśniające 
mające na celu wstępne ustalenie czy przetwórcy mleka nie stosują praktyk nieuczciwie wyko-
rzystujących przewagę kontraktową względem dostawców mleka. Postępowanie ma na celu zba-
danie relacji handlowych piętnastu znaczących przetwórców mleka z dostawcami. Ankietowani 
przedsiębiorcy reprezentują różne formy organizacyjno-prawne. Przedmiotem wezwań było 
m.in. przedstawienie danych dot. dostawców mleka oraz stosowanych wzorów umowy sprzedaży, 
dostawy lub kontraktacji mleka surowego, jak również przedłożenia treści przykładowych umów. 
Analiza dotyczy w szczególności postanowień umownych regulujących kwestię sposobu usta-
lania ceny mleka oraz uwzględnianych w tym zakresie parametrów – m.in. spełniania wymagań 
higieniczno-weterynaryjnych. W toku postępowania uzyskano dodatkowy sygnał wskazujący na 
możliwość nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Praktyka miałaby dotyczyć 
narzucania wieloletniej umowy kontraktacji mleka bez możliwości negocjowania jej warunków. 
W trakcie postępowania odbyło się również organizowane przez Agencję Rynku Rolnego (aktu-
alnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) spotkanie z przedstawicielami Krajowego Związku 
Spółdzielni Mleczarskich oraz Polskiej Izby Mleka, podczas którego wyjaśniono przedstawicielom 
branży mleczarskiej założenia postępowania i zakres przekazywanych danych.
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1.3. Skup jabłek przemysłowych

Prezes UOKiK zwrócił również uwagę na niepokojącą sytuację na rynku jabłek przezna czonych 
do przetwórstwa (przemysłowych). W dniu 29 sierpnia 2017 r. w ciągu zaledwie kilku godzin ceny 
jabłek przemysłowych w skupach miały spaść z poziomu ok. 85 gr/kg do poziomu ok. 60 gr/kg. 
Ta nietypowa sytuacja miała mieć miejsce w najważniejszych rejonach sadowniczych w Polsce 
m.in. w powiecie sandomierskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Większość z tych terenów 
ucierpiała w tym roku z powodu przymrozków. Sprzedaż jabłek przemysłowych po zbyt niskich 
cenach mogłaby doprowadzić do powiększenia strat sadowników. Mając na względzie powyż-
sze informacje, Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie spadku cen skupu 
jabłek przemysłowych. Jego celem jest wstępne zbadanie czy podmioty działające w zakresie 
skupu lub przetwórstwa jabłek przemysłowych nie stosują praktyk nieuczciwie wykorzystujących 
przewagę kontraktową. W toku postępowania przeprowadzono kontrolę przedsiębiorców działa-
jących w zakresie skupu i przetwórstwa jabłek przemysłowych. Kontrolowani potwierdzili spadek 
cen jabłek przeznaczonych do przetwórstwa w dniach 28–30 sierpnia br. Postępowanie zmierza 
do ustalenia przyczyn nagłych zmian cen skupu jabłek, jak również sprawdzenia czy nie docho-
dzi do innych praktyk mogących stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

1.4. Ceny masła

W wyniku sygnałów odbieranych z rynku, a dotyczących wysokich cen masła, Prezes UOKiK, 
działając z urzędu, wszczął pięć postępowań wyjaśniających, których celem jest ustalenie czy 
w związku z działaniami znaczących sieci handlowych w Polsce w zakresie obrotu masłem nie 
doszło do naruszenia przepisów ustawy o przewadze kontraktowej uzasadniającego wszczęcie 
postępowania w zakresie tych praktyk. W toku postępowania wezwano sieci do przedłożenia ko-
respondencji prowadzonej z dostawcami masła w okresie od dnia wejścia w życie nowej ustawy, 
co ma pozwolić na ustalenie mechanizmów kierujących kształtowaniem cen masła, jak i tego czy 
sieci handlowe nie wykorzystują silnej pozycji negocjacyjnej do wpływania na inne zachowania 
dostawców. 

2. Wystąpienia do przedsiębiorców (tzw. wezwania miękkie)

W ramach posiadanych uprawnień Prezesa UOKiK korzysta również z możliwości kontaktu 
z przedsiębiorcami bez wszczynania postępowań wyjaśniających (art. 12). W zakresie przewagi 
kontraktowej instrument ten jest w szczególności wykorzystywany, gdy niezbędne jest pozyska-
nie dokładniejszych informacji co do rzeczywistej sytuacji rynkowej bez zagrożenia możliwością 
ich utraty lub ukrycia. Czynności podejmowane przez Prezesa UOKiK w tej formule obejmowały 
m.in. sytuację przedsiębiorców prowadzących sklepy w ramach dużej sieci franczyzowej, którzy 
mogli być pokrzywdzonymi przez nieuczciwe wykorzystywanie pozycji handlowej przez tę sieć. 
Zainteresowanie organu wzbudziła możliwość jednostronnego narzucania przez franczyzobiorcę 
niektórych potencjalnie niekorzystnych dla franczyzobiorców postanowień porozumień franczy-
zowych. Podobne działania podjęto w stosunku do informacji dotyczącej potencjalnej możliwości 
nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej przez jedną z dużych grup piwowarskich po-
przez oferowanie zawyżonych cen określonej grupie hurtowników zajmujących się dystrybucją 
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produktów wytwarzanych przez tego producenta. W tej sprawie brak było dostatecznych przesłanek 
wskazujących na naruszenie ustawy. Niemniej jednak zasadnym było skierowanie do producenta 
piwa wystąpienia, aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat polityki dystrybucyjnej towarów 
oferowanych przez przedsiębiorcę w celu pełnego wyjaśnienia sprawy. 

III. Współpraca Prezesa UOKiK z innymi organami i jednostkami 
w zakresie związanym z realizacją zadań z zakresu 

przewagi kontraktowej

Zagadnienie współdziałania Prezesa UOKiK z innymi podmiotami z uwagi na wejście w życie 
nowych przepisów o swoistej specyfi ce wymaga szczególnej uwagi. Relacje zewnętrzne mają 
służyć przede wszystkim lepszemu zrozumieniu procesów zachodzących na rynkach rolnych 
i spożywczych oraz zamierzeniom ustawodawcy zarówno krajowego, jak i europejskiego. 

Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (do 1 września 2017 r. – Agencją Rynku 
Rolnego) ma w tym kontekście szczególne znaczenie. Zapoczątkowana została wspólnym udziałem 
w spotkaniu informacyjnym dot. przewagi kontraktowej zorganizowanym dnia 20 czerwca 2017 r. 
w siedzibie UOKiK. Kolejną formułą współpracy było spotkanie zorganizowane dnia 31 sierpnia 
2017 r. w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w związku z konkretnym postępowaniem wyjaśniającym. 
W spotkaniu tym uczestniczyli, obok przedstawicieli Agencji i Prezesa UOKiK, również reprezentanci 
przetwórców mleka, w tym Polskiej Izby Mleka oraz Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich 
Związku Rewizyjnego. Na spotkaniu wyjaśniano środowisku mleczarskiemu charakter i metodykę 
prowadzonych przez Prezesa UOKiK działań. W konferencji prasowej Prezesa UOKiK, która od-
była się 12 października br. pod hasłem „100 dni ustawy o przewadze kontraktowej”, uczestniczyli 
przedstawiciele KOWR. Dzięki temu wydarzenie to było dobrą okazją do przypomnienia, że od 
października 2015 r. istnieje ustawowy obowiązek zawierania pisemnych umów na dostarczanie 
produktów rolnych. Natomiast od lutego 2017 r. obowiązują przepisy nakładające kary pieniężne 
za nabycie produktów rolnych bez umowy lub na podstawie wadliwej umowy. Podkreślono wów-
czas, że komplementarna w stosunku do uprawnień Prezesa UOKiK kontrola pisemnych umów 
(znajdująca się w gestii KOWR) przy wymianie informacji i współdziałaniu obu organów powinna 
przyczynić się do wzmocnienia pozycji producenta i eliminacji nieuczciwych praktyk handlowych. 

Podobny charakter polegający na wymianie wiedzy eksperckiej, jakkolwiek ukierunkowany 
w szczególności na należyte rozpoznania procesów ekonomicznych zachodzących na rynkach 
rolno-spożywczych ma współpraca z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 
Jednostka ta jako państwowy instytut działający od wielu lat ma bogate doświadczenie w anali-
zowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. 
Stąd niezwykle ważnym celem Prezesa UOKiK jest wymiana wiedzy i doświadczeń w tematach 
związanych bezpośrednio z przedmiotem prowadzonych aktualnie postępowań wyjaśniających. 
W konsekwencji wszelkie interwencje władcze w relacje między przedsiębiorcami powinny 
uwzględniać przewidywalny efekt ekonomiczny określony w najwyższym możliwym standardzie 
przy zachowania zasad obiektywizmu. 

Niezależnie od działań związanych z egzekwowaniem prawa prowadzona jest bieżąca współ-
praca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które jest odpowiedzialne za przygotowanie 
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i wdrażanie przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych w łańcuchu dostaw żywności. 
W rezultacie osiągnięto spójność stanowisk przedkładanych przez MRiRW i Prezesa UOKiK w za-
kresie ogłoszonych przez Komisję Europejską (DG-Agri; Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich) konsultacji planów legislacyjnych – Inception Impact Assessment w ramach 
inicjatywy ‘Initiative to Improve the Food Supply Chain’, a także prezentacji polskiej perspekty-
wy w ramach Grupy Ekspertów przy Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania 
Łańcucha Dostaw Żywności. Również w ramach sieci europejskich organów antymonopolowych, 
w której aktywnie działa Prezes UOKiK, została powołana grupa zajmująca się rynkiem rolnym 
i spożywczym (ECN-FOOD). Spotkania tej grupy dotyczą w coraz większym zakresie zwalczania 
nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności (UTPs). 

Obszar ten jest niezwykle istotny, gdyż plany legislacyjne UE dotyczące poprawy łańcucha 
dostaw żywności zostały wpisane przez KE jako nowa inicjatywa w jej rocznym programie na 
2018 r.2. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że na płaszczyźnie europejskiej rolę inicjatora 
wprowadzenia nowej legislacji odgrywa Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Podobnie na płaszczyźnie krajowej w procesie legislacyjnym instytucją wiodącą jest 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

IV. Promocja zagadnień związanych z ustawą 
o przewadze kontraktowej

W okresie vacatio legis, jak i po wejściu w życie ustawy przedstawiciele Prezesa UOKiK 
uczestniczyli w wielu spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności w formule kon-
ferencji branżowych. Działania te mają przede wszystkim charakter informacyjny, propagujący 
nowe rozwiązania ustawowe. Tematyką przewagi kontraktowej zajmowano się m.in. w trakcie 
Międzynarodowego Kongresu Promocji Warzyw i Owoców, Seminarium Stowarzyszenia Młynarzy 
RP, Wielkiej Ogólnopolskiej Konferencji Producentów Wód i Napojów, Ogólnopolskim Szczycie 
Gospodarczym w Siedlcach czy spotkaniu Izby Zbożowo-Paszowej. 

W ramach działań propagujących nowe przepisy kulminacyjnym momentem były organizowa-
ne przez Prezesa UOKiK III warsztaty z cyklu „Ekonomia prawa konkurencji” pod tytułem „Ustawa 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami 
rolnymi i spożywczymi”. Spotkanie to było wydarzeniem skierowanym do profesjonalistów, które 
stało się platformą rozmów przedstawicieli organów krajowej i zagranicznej administracji rządowej, 
przedsiębiorców i stowarzyszeń branżowych oraz środowiska prawników i ekonomistów zainte-
resowanych tematyką przewagi kontraktowej. 

Warsztaty te były okazją do przedyskutowania niezwykle istotnych zagadnień związanych 
z egzekwowaniem nowych przepisów. Przede wszystkim poruszono problem prawny interpretacji 
art. 1 ustawy o przewadze kontraktowej, w którym jest mowa o „interesie publicznym”. Jak wska-
zuje doktryna niekoniecznie jest to bowiem interes publiczny tożsamy z interesem publicznym, 
o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów3. 
Uzasadnienie projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontrak-
towej wskazuje, że za priorytetową przesłankę interwencji ustawodawcy w stosunki kontraktowe 

2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/fi les/cwp_2018_annex_i_en.pdf dostęp 03.11.2017 r.
3 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2017, poz. 229).
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w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych jest bezpieczeństwo żywności, nie zaś 
zdrowe relacje konkurencyjne czy dobrobyt konsumentów. Jako cel ustawy o przewadze kon-
traktowej, choć nie pierwszoplanowy, jawi się także – w świetle uzasadnienia projektu ustawy 
– jakość żywności („nieuczciwe praktyki to przede wszystkim presja na uzyskanie jak najniższej 
ceny od nabywcy, a to z pewnością będzie się odbijać na niskiej jakości żywności oferowanej 
konsumentowi”) (Jurkowska-Gomułka, 2017). Zwrócono przy tym uwagę na prawdopodobieństwo 
zakłócenia spójności polityki Prezesa UOKiK, rozdartego między ochronę konkurencji a ochronę 
interesów dostawców żywności. W konsekwencji postulowane jest precyzyjne zdefi niowanie in-
teresu publicznego na potrzeby egzekwowania nowych przepisów. 

W dyskusji poruszono również kwestię dotychczasowego orzecznictwa w oparciu o art. 15 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji4 dotyczący 
pobierania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Opłaty za przyjęcie 
do sprzedaży, o których mowa w omawianym przepisie, występują zasadniczo w postaci trzech 
rodzajów płatności5. Pierwsza kategoria obejmuje szeroko rozumiane opłaty z tytułu możliwości 
nawiązania współpracy handlowej z przedsiębiorcą, w tym za umieszczenie swojego towaru 
w sklepach przedsiębiorcy lub za jego wyeksponowanie, nazywane „opłatami za umieszczenie na 
liście”, „opłatami za wprowadzenie do sprzedaży” itp. Są to zatem opłaty dostępowe „za wejście”, 
tj. samą możliwość wprowadzenia towaru na rynek za pośrednictwem danego odsprzedawcy. 
Druga kategoria płatności dotyczy opłat z tytułu różnorodnych usług, które mają być świadczone 
przez sprzedawcę na rzecz dostawcy, w tym usług „logistycznych”, „promocyjnych”, w szczególno-
ści w zakresie partycypacji w kosztach wydawania materiałów reklamowych. Opłaty te są często 
pobierane jako część obrotu (określony procent od obrotów w relacji dostawca – sprzedawca). 
Wreszcie trzecia kategoria płatności to rabaty (premie, bonusy, upusty itd.), stanowiące procent 
od zrealizowanego przez sprzedawcę obrotu z danym dostawcą. Często rabaty te rozliczane są 
po jakimś okresie współpracy, dlatego określa się jako retroaktywne lub wsteczne (Mioduszewski 
i Sroczyński, 2016). 

Orzecznictwo powstałe na tle świadczenia różnego rodzaju usług dodatkowych nie jest jednak 
jednolite. Istnieją rozbieżności co do kwalifi kowania poszczególnych typów opłat jako niezgodnych 
z ustawą – dokonując oceny danej praktyki konieczne jest więc uwzględnienie okoliczności danego 
przypadku. W tej sytuacji konieczne jest przedstawienie przez Prezesa UOKiK jasnej interpretacji 
poszczególnych zapisów ustawy o przewadze kontraktowej z uwzględnieniem specyfi ki branży 
i efektów ekonomicznych oceny.

Istotnym elementem warsztatów było również omówienie stanowiska Komisji Europejskiej 
i praktyki innych państw europejskich w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych 
w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza doświadczenie 
brytyjskiego urzędu arbitra ds. kodeksu postępowania w zakresie artykułów spożywczych, który 
wg rezolucji Parlamentu Europejskiego6 mógłby służyć za ewentualny wzór do naśladowania na 
szczeblu UE. W szczególności interesujące jest dochodzenie w sprawie jednego z przedsiębiorców 
prowadzących sieć sklepów wielkopowierzchniowych prowadzone przez brytyjski urząd arbitra ds. 

4 Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
5 Zob. nieco inną klasyfi kację w: Skoczny i Bernatt, 2016. 
6 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności (2015/2065(INI)).
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kodeksu postępowania w zakresie artykułów spożywczych z dnia 26 stycznia 2016 r. W ustaleniach 
przedstawiono pięć zaleceń, w których zobowiązano przedsiębiorcę do: 1) płacenia należności 
dostawcom zgodnie z ustalonymi warunkami płatności; 2) niedokonywanie jednostronnych po-
trąceń; 3) niezwłoczne ustalanie błędów wprowadzanych danych wskazanych przez dostawców; 
4) zapewnienie transparentność i jasność w kontaktach z dostawcami; 5) zapoznanie zespołów 
fi nansowych i kupców z wnioskami z przeprowadzonego dochodzenia.

Przedsiębiorca zaakceptował i wdrożył wszystkie zalecenia, w tym do przedstawienia planu 
wdrożenia w ciągu czterech tygodni od opublikowania tych zaleceń oraz do przedkładania regular-
nych sprawozdań z procesu wdrażania do brytyjskiego urzędu arbitra ds. kodeksu postępowania 
w zakresie artykułów spożywczych. Przykład ten dobitnie świadczy o potrzebie wprowadzenia 
nowych przepisów, a zarazem pokazuje pewien kierunek ingerencji organów administracji pań-
stwowej w relacje B2B.

V. Podsumowanie
Można stwierdzić, że pomimo bardzo krótkiego okresu obowiązywania ustawy o przewadze 

kontraktowej doszło do szeregu działań związanych z realizacją jej przepisów. Po upływie trzech 
miesięcy od wejścia w życie ustawy prowadzonych jest osiem postępowań wyjaśniających. W 
tym okresie – poświęconym przede wszystkim rozpropagowaniu samego faktu obowiązywania 
ustawy – umożliwiono przedsiębiorcom dostosowanie się do nowej regulacji. Z doświadczenia 
wynika, że samo wszczęcie postępowania czy przeprowadzenie kontroli w danej branży, np. wśród 
producentów mleka czy przetwórców jabłek, powoduje dostosowywanie się przedsiębiorców do 
obowiązujących reguł. Ponadto stały monitoring procesów legislacyjnych na poziomie europejskim 
powinien pozwolić na usprawnienie procesu implementacji mających pojawić się wspólnotowych 
przepisów do polskiej rzeczywistości prawnej. 

Niewątpliwie tematyka ta wymaga dalszego rozwoju, do czego w szczególności przyczyni 
się działalności orzecznicza organu. Niemniej jednak, dla zachowania odpowiedniego poziomu 
kultury prawnej niezbędny jest aktywne zainteresowanie środowiska naukowego tym istotnym 
z punktu widzenia gospodarczego państwa zagadnieniem. 
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I. Wstęp
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba zdefi niowania czym na gruncie ustawy z 15  grud-

nia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczymi1 (dalej: ustawa) jest nieuczciwe wykorzystywanie przewagi 
kontraktowej nabywcy względem dostawcy i vice versa oraz czym jest sama przewaga kon-
traktowa (relacyjna siła rynkowa)2. Próba zdefi niowaniach tych pojęć jest poprzedzona analizą 
analogicznych rozwiązań niemieckich i francuskich (zarówno przepisów prawa, jak i praktyki ich 
stosowania). W ocenie Autorów, z uwagi brak precyzji, niejednoznaczność podstawowych kra-
jowych defi nicji ustawowych (przewaga kontraktowa i jej nieuczciwe wykorzystywanie) oraz ewi-
dentne wady i luki polskiej regulacji (rozminięcie się deklaracji i oczekiwań ustawodawcy z treścią 
defi nicji przewagi kontraktowej) starsze i dojrzalsze rozwiązania niemieckie oraz francuskie, które 
są obudowane już orzecznictwem sądowym, mogłyby przyjść z pomocą polskiej praktyce pra-
wa i judykaturze i stanowić co najmniej źródło inspiracji. W naszej ocenie konieczna wydaje się 
również interwencja ustawodawcy i doprecyzowanie defi nicji przewagi kontraktowej w ustawie. 
W przeciwnym wypadku, w obecnym stanie, przedsiębiorcy nieposiadający pozycji dominującej 
na rynku właściwym, wobec których Prezes UOKiK wydał decyzję o uznaniu stosowanej przez 
nich praktyki za nieuczciwe wykorzystującą przewagę kontraktową, będą mogli z powodzeniem 
dochodzić uchylenia takiej decyzji przed sądami w trybie odwoławczym.

II. Przepisy niemieckie
1. Regulacje dotyczące nadużycia przewagi kontraktowej w ustawodawstwie niemieckim

W Republice Federalnej Niemiec problem nadużywania przewagi kontraktowej przez przed-
siębiorstwa nieposiadające pozycji dominującej uregulowany został w ramach ustawy przeciwko 
ograniczeniom konkurencji3 (dalej: GWB). Szczegółowa regulacja, powiązana treściowo z zaka-
zem nadużywania pozycji dominującej, znajduje się w § 20 GWB. Zgodnie z brzmieniem § 20 
ust. 1 GWB, ograniczenia dotyczące zakazu nadużywania pozycji dominującej w zakresie bez-
pośredniego lub pośredniego nakładania na danego przedsiębiorcę niedozwolonych ograniczeń 
lub traktowania takiego przedsiębiorcy bez rzeczowego powodu w sposób inny niż podobnych 
mu przedsiębiorców dotyczą również „przedsiębiorców oraz związków przedsiębiorców, o ile mali 
lub średni przedsiębiorcy zależni są od nich jako dostawcy lub nabywcy określonych towarów lub 
usług w taki sposób, że nie istnieją wystarczające i rozsądne możliwości by przedsiębiorcy ci mo-
gli zmienić kontrahenta (relacyjna władza rynkowa). Domniemywa się, że dostawca określonych 
towarów lub usług jest zależny […] od nabywcy w sytuacji, w której nabywca ten uzyskuje u niego 
regularnie obok zwyczajowych rabatów lub innych opłat także korzyści, które nie są przyznawane 
podobnym mu nabywcom”. Przepis § 20 ust. 3 GWB zabrania natomiast przedsiębiorcom „po-
siadającym przewagę rynkową [überlegene Marktmacht] wobec małych i średnich konkurentów” 

1 Ustawa z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 
(Dz.U. Nr 67).
2 Pojęcia takiego używa Miąsik (2012, s. 87), dla którego przewaga kontraktowa może prowadzić do „zaburzenia równowagi kontraktowej i ekonomicz-
nego wykorzystania przymusowej sytuacji drugiej strony umowy. Taka koncepcja jest określana mianem relacyjnej władzy rynkowej, ponieważ w dużej 
mierze zależy od stosunków handlowych łączących strony”. W dalszej części niniejszego artykułu posługujemy się właśnie tym określeniem. 
3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen („Ustawa przeciwko ograniczeniom konkurencji”) z 27.07.1957 r. (BGBl I S. 1081).
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nadużywania tej przewagi w celu bezpośredniego lub pośredniego nakładania niedozwolonych 
ograniczeń na takich konkurentów. 

Opisane wyżej przepisy uzupełnia § 20 ust. 2 GWB, zabraniający przedsiębiorcom i związ-
kom przedsiębiorstw wykorzystywania swojej pozycji wobec zależnych od nich przedsiębiorców 
w celu uzyskania od tych przedsiębiorców korzyści bez rzeczowo uzasadnionej podstawy lub 
żądania od nich przyznania takich korzyści (tzw. Anzapfverbot)4. Dodatkowo, § 20 ust. 5 GWB 
zakazuje stowarzyszeniom gospodarczym oraz zawodowym, jak też organizacjom zajmującym 
się przyznawaniem znaków jakości, odmawiania przyjęcia przedsiębiorcy w poczet ich członków, 
o ile stanowiłoby nieuzasadnioną dyskryminację przedsiębiorcy i mogłoby prowadzić do niedo-
zwolonego ograniczenia konkurencji wobec tego przedsiębiorcy. 

2. Przejawy relacyjnej władzy rynkowej

Z analizy regulacji § 20 GWB wynika, że najbliższym funkcjonalnym odpowiednikiem terminu 
„przewaga kontraktowa”, określonego w art. 7 ustawy, jest pojęcie „relacyjnej władzy rynkowej” 
(relative Marktmacht) zdefi niowane w § 20 ust. 1 GWB, czyli sytuacja, w której mali lub średni 
przedsiębiorcy zależni są od danego przedsiębiorcy jako dostawcy lub nabywcy określonych 
towarów lub usług w taki sposób, że nie istnieją wystarczające i rozsądne możliwości by przed-
siębiorcy ci mogli zmienić kontrahenta. Tym samym inni przedsiębiorcy niż mali i średni nie są 
objęci ochroną przed wykorzystywaniem przeciwko nim ewentualnej relacyjnej (handlowej) władzy 
rynkowej, jaką mogą posiadać ich kontrahenci. Zdaniem niemieckiego ustawodawcy, duzi przed-
siębiorcy nie wymagają po prostu, poza ochroną wynikającą z przepisów o nadużywaniu pozycji 
dominującej, dodatkowej ochrony wobec swoich kontrahentów i, w dzisiejszych uwarunkowaniach 
ekonomicznych, są w stanie negocjować z takimi kontrahentami w stosunkowo wyrównany sposób 
(Immenga, Mestmäcker i Markert, 2014, nb. 7). Niemniej jednak rozwiązanie to jest krytykowane, 
poniważ w praktyce także duzi przedsiębiorcy mogą padać ofi arą dyskryminacji (Nothdurft, 2015, 
s. 60), co zresztą w wielu przypadkach miało już miejsce5.

Przepis § 20 ust. 1 GWB w zdaniu drugim ustanawia domniemanie prawne, zgodnie z którym 
nabywca towarów lub usług posiada relacyjną władzę rynkową wobec ich dostawcy w sytuacji, 
w której nabywca ten uzyskuje u dostawcy regularnie obok zwyczajowych rabatów lub innych opłat 
także korzyści, które nie są przyznawane podobnym mu nabywcom. W literaturze wskazuje się, 
że domniemanie można wzruszyć, wykazując, że dodatkowe korzyści przekazywane nabywcy 
są ekwiwalentem korzyści uzyskiwanych przez dostawcę w ramach całego stosunku wymiany 
między oboma podmiotami. Ponadto domniemanie to nie będzie miało zastosowania w sytuacji, 
gdy wykazane zostanie, że dany dostawca, pomimo przyznawania nabywcy ponadstandardowych 
korzyści, posiada wystarczające i rozsądne możliwości zmiany kontrahenta. Wynikać to może 
w szczególności z takich okoliczności, jak „wielkość udziałów rynkowych dostawcy i nabywcy, 
porównania wielkości ich przedsiębiorstw, stopnia specjalizacji czy zakresu asortymentu, czy 
też braków lub nadpodaży danego towaru na rynku” (Immenga, Mestmäcker i Markert, 2014, 
nb. 3). Mając na uwadze, że domniemanie posługuje się całym szeregiem niedookreślonych 

4 Instytucja „Anzapfverbot” wyczerpująco opisana została już w polskiej literaturze. Zob. Łyszczarz, 2017, s. 141–157.
5 Np. sprawa Wal-Mart, gdzie niemieckie sieci handlowe naciskały na swoich dostawców w sprawie podwyższenia cen wobec amerykańskiego kon-
cernu Wal-Mart, który próbował wejść na rynek niemiecki; zob. wyr. BGH z 12.11.2002 r., KVR 5/02 Wal-Mart; przytoczone za: Nothdurft, 2015, s. 60.
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pojęć prawnych, które ze swojej strony także wymagają udowodnienia (np. „zwyczajowe rabaty”, 
„korzyści, które nie są przyznawane podobnym nabywcom”), jego praktyczna użyteczność jest 
niewielka (Nothdurft, 2015, s. 32). 

Kluczowym składnikiem pojęcia „relacyjnej władzy rynkowej” jest „zależność” małego lub 
średniego przedsiębiorcy od danego przedsiębiorcy jako dostawcy lub nabywcy określonych to-
warów lub usług. W przypadku, gdy określone w zdaniu drugim § 20 ust. 1 GWB domniemanie 
posiadania przez przedsiębiorcę relacyjnej władzy rynkowej nie będzie miało zastosowania, zbadać 
należy czy mały lub średni przedsiębiorca zależny jest od takiego przedsiębiorcy jako dostawcy lub 
nabywcy określonych towarów lub usług w taki sposób, że nie istnieją wystarczające i rozsądne 
możliwości by ten mały lub średni przedsiębiorca mógł zmienić kontrahenta. 

Jak wskazuje się w literaturze, zwrot „dostawca lub nabywca określonych towarów lub usług” 
oznacza, że dla stwierdzenia czy dany przedsiębiorca posiada relacyjną władzę rynkową w stosunku 
do drugiego przedsiębiorcy konieczne jest wyznaczenie rynku właściwego produktowo oraz geo-
grafi cznie, na którym obaj przedsiębiorcy działają (Immenga, Mestmäcker i Markert, 2014, nb. 14). 
Do wyznaczenia tego rynku zastosowanie mają ogólne zasady niemieckiego prawa konkurencji.

By dany mały lub średni przedsiębiorca znalazł się w stosunku zależności, konieczne jest, by 
nie miał on „wystarczających” i „rozsądnych” możliwości zmiany kontrahenta. Kryterium „wystar-
czającej” możliwości zmiany kontrahenta należy oceniać na podstawie czynników obiektywnych, 
tj. czy produkty oferowane lub nabywane przez danego kontrahenta mogą być na porównywalnych 
warunkach (np. co do ceny, jakości, marki czy też koniecznych inwestycji w działania marketingo-
we i sprzedażowe) zastąpione przez produkty innego przedsiębiorcy lub takiemu przedsiębiorcy 
sprzedane (Immenga, Mestmäcker i Markert, 2014, nb. 18).

Natomiast przy ocenie kryterium „rozsądnej” możliwości zmiany kontrahenta pod uwagę brać 
należy w pierwszym rzędzie uwarunkowania subiektywne, związane z danym przedsiębiorcą, który 
takiej zmiany musiałby dokonać. Uwzględnić należy przede wszystkim, z jakimi indywidualnymi 
trudnościami zmierzyć się będzie musiał dany przedsiębiorca, który będzie chciał wykorzystać 
„wystarczające” możliwości zmiany kontrahenta, tj. zacząć nabywać lub sprzedawać towary lub 
usługi innym przedsiębiorcom, konkurentom dotychczasowego kontrahenta. Przy długoletnich 
stosunkach kontraktowych istotne jest przy tym czy uzależnienie przedsiębiorcy od danego kon-
trahenta było nieuniknione (np. w przypadku sprzedawcy samochodów, uzależnionego od współ-
pracy z daną marką), czy też przedsiębiorca ten świadomie zaniedbał możliwości uniezależnienia 
się od swojego kontrahenta w toku rozwoju własnej działalności (Immenga, Mestmäcker i Markert, 
2014, nb. 19–21).

W praktyce stosowania § 20 ust. 1 GWB wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje „zależno-
ści” małego lub średniego przedsiębiorcy od jego kontrahenta:
1) asortymentową;
2) wynikającą z charakteru przedsiębiorstwa;
3) wynikającą z braków rynkowych;
4) od popytu.

Zależność asortymentowa występować może w przypadku przedsiębiorców zajmujących się 
dystrybucją określonych towarów. Przedsiębiorcy tacy w niektórych sytuacjach, by móc skutecz-
nie konkurować, muszą posiadać w swoim asortymencie dane produkty markowe. Brak takich 
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produktów może bowiem spowodować, że ich oferta dla klientów będzie niekompletna, a klienci ci 
realizować będą całość swojego zapotrzebowania u innych kontrahentów. Ocena występowania 
zależności asortymentowej w poszczególnych przypadkach zależy więc w pierwszej linii od re-
putacji, jaką cieszą się na rynku produkty danego dostawcy oraz ich postrzegania przez klientów, 
przy czym pod uwagę bierze się także takie czynniki, jak ich cena, jakość czy też reklama, jaka 
towarzyszy im na rynku. Zależność od asortymentu nie będzie występować w przypadku, gdy 
dany przedsiębiorca może pozyskać markowe produkty danego dostawcy, na konkurencyjnych 
warunkach, także za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji – np. od innych hurtowników 
(Immenga, Mestmäcker i Markert, 2014, nb. 29–13). 

Zależność wynikająca z charakteru przedsiębiorstwa może mieć miejsce, jeśli dostawca lub 
nabywca danych towarów lub usług w ramach długoletniej współpracy tak bardzo nastawił swoje 
przedsiębiorstwo na handel z danym kontrahentem, że zmiana partnera na innego, funkcjonującego 
na tym samym rynku, wiązałaby się dla niego z istotnymi obciążeniami (Immenga, Mestmäcker 
i Markert, 2014, nb. 38–39). Przykładem przedsiębiorców w ten sposób zależnych od swojego 
kontrahenta mogą być sprzedawcy samochodów, agenci prowadzący stacje benzynowe danych 
marek czy też franczyzobiorcy.

Zależność wynikająca z braków rynkowych występuje w sytuacji, jeśli odbiorcy danego to-
waru, z uwagi na wystąpienie nagłych okoliczności ograniczających jego podaż, jak np. embar-
go, strajki lub katastrofy naturalne, nie mogą skorzystać na konkurencyjnych warunkach z oferty 
innego dostawcy (Immenga, Mestmäcker i Markert, 2014, nb. 42).

Wreszcie, o zależności od popytu mówić można, kiedy dostawca określonych towarów 
lub usług nie może w prosty sposób, bez utraty istotnej części obrotu, zmienić posiadającego 
relatywną władzę rynkową odbiorcę na innego funkcjonującego na danym rynku. Do takiej za-
leżności dochodzi w szczególności, jeśli dostawca danych towarów lub usług od początku całą 
swoją działalność nastawia na zbyt produktów u danego odbiorcy (np. produkcja wyspecjalizo-
wana) lub jeśli dany odbiorca w sposób regularny nabywa istotną część produktów dostawcy 
(posiada istotny udział w jego obrocie, co najmniej przekraczający 10%) – np. centrale zakupo-
we, sieci super- i hipermarketów, nabywca publiczny. (Immenga, Mestmäcker i Markert, 2014, 
nb. 44–48).

3.  Relacyjna władza rynkowa a „przewaga rynkowa” wobec małych i średnich konkurentów 
z § 20 ust. 3 GWB

Pojęciem z pozoru podobnym do „relacyjnej władzy rynkowej”, określonej w § 20 ust. 1 GWB, 
jest „przewaga rynkowa”, określona w § 20 ust. 3 GWB, zgodnie z którym zabrania się przedsię-
biorcom „posiadającym przewagę rynkową [überlegene Marktmacht] wobec małych i średnich 
konkurentów” nadużywania tej przewagi w celu bezpośredniego lub pośredniego nakładania 
niedozwolonych ograniczeń na takich konkurentów. Jako przykłady takich ograniczeń § 20 ust. 3 
wymienia m.in.:
1) sprzedaż produktów spożywczych poniżej ceny ich nabycia (przy czym dopuszcza się taką 

sprzedaż, jeśli miałaby na celu uniknięcie zepsucia się lub innych przypadków niesprzeda-
walności takich produktów);

2) sprzedaż innych towarów i usług poniżej ceny ich nabycia częściej niż okazjonalnie;
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3) domaganie się za dostawę towarów i usług od małych i średnich przedsiębiorców, z którymi 
konkuruje się na rynkach niższego szczebla w zakresie dystrybucji takich towarów, wyższych 
cen, niż samemu się na takim rynku oferuje;

 – chyba że każde z powyższych działań jest rzeczowo uzasadnione.
Weryfi kacji, czy dany przedsiębiorca posiada przewagę rynkową w stosunku do swoich 

małych i średnich konkurentów, tj. przedsiębiorców działających na tym samym szczeblu obrotu 
rynku, dokonuje się w odniesieniu do rynku właściwego produktowo i geografi cznie, na którym ci 
przedsiębiorcy działają (Immenga, Mestmäcker i Markert, 2014, nb. 78–79). Pod uwagę bierze 
się przy tym ogół okoliczności mogących wskazywać na posiadanie przez danego konkurenta 
przewagi rynkowej, przy czym sama okoliczność, że przedsiębiorstwo danego konkurenta jest 
większe (nawet kilkukrotnie) od pozostałych uczestników rynku, nie pozwala jeszcze na przyjęcie, 
że taki przedsiębiorca posiada przewagę rynkową. Mniejsi konkurenci mogą bowiem także posia-
dać istotne i stabilne udziały w danym rynku, a mniejsze możliwości fi nansowe rekompensować 
elastycznością, jakością produktów, marką itp. Mając na względzie, że podmiotem chronionym 
przez regulację § 20 ust. 3 GWB są mali i średni konkurenci, istotny jest przy tym wyłącznie stosu-
nek między takimi podmiotami a przedsiębiorcą posiadającym przewagę rynkową. Takich przed-
siębiorców może być na danym rynku większa ilość – nawet jeśli jeden z nich posiada pozycję 
dominującą, również inne duże podmioty z tego rynku mogą posiadać przewagę rynkową wobec 
małych i średnich konkurentów (Immenga, Mestmäcker i Markert, 2014, nb. 80–82).

Mając na uwadze powyższe rozważania, podsumować należy, że pojęcie „przewagi rynkowej” 
zastosowane w § 20 ust. 3 GWB istotnie różni się jednak od pojęcia „relacyjnej władzy rynkowej” 
z § 20 ust. 1 GWB. Podstawowym wyróżnikiem jest bowiem przesłanka „zależności”, będąca 
koniecznym elementem relacyjnej władzy rynkowej, podczas gdy przy ustalaniu istnienia „prze-
wagi rynkowej” bierze się pod uwagę porównanie pozycji działających na tym samym rynku, ale 
niezależnych od siebie konkurentów.

III. Przepisy francuskie
1. Regulacje dotyczące przewagi kontraktowej w ustawodawstwie francuskim

Francuskim odpowiednikiem zawartego w ustawie pojęcia „przewagi kontraktowej” i zakazu jej 
nadużywania jest wyrażony w drugim akapicie art. L420–2 Code de Commerce6 zakaz nadużywania 
zależności ekonomicznej. Podobnie jak w przypadku rozwiązań niemieckich, regulacja francuska 
powiązana jest bezpośrednio z zakazem nadużywania pozycji dominującej, wyrażonym w pierw-
szym akapicie art. L420–2 Code de Commerce. Norma wyrażona w drugim akapicie art. L420–2 
zakazuje „nadużywania, w przypadku, gdyby takie nadużycie mogło naruszyć funkcjonowanie 
lub strukturę konkurencji, przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw stanu zależności 
ekonomicznej, w którym znajduje się w stosunku do niego przedsiębiorstwo klienta lub dostawcy. 
Takie nadużycie polegać może na odmowie sprzedaży, sprzedaży wiązanej, praktykach dyskry-
minacyjnych wskazanych w punkcie I art. 442–6 czy umowach dotyczących gamy produktów”7. 

6 Code de Commerce, version consolidée au 10.06.2017 (Journal Offi ciel de la République Francaise du 21.09.2000, Ordonnance n° 2000-912 du 
18.09.2000 relative à la partie législative du code de commerce).
7 Accord de gamme – umowa, na mocy której producent lub dostawca przyznaje rabat klientowi lub dystrybutorowi, w zamian za zobowiązanie do 
posiadania w ofercie całej lub części gamy produktów producenta; zob. DGCCRF (Juin 2017), Fiches Pratiques. Abus de dépendence économique: 
Quelles sanctions?, s. 3.
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Zgodnie z wypracowanymi w orzecznictwie francuskim kryteriami, do ustalenia czy dany 
przedsiębiorca znajduje się w stanie zależności ekonomicznej bierze się pod uwagę m.in. takie 
kryteria, jak rozpoznawalność znaków towarowych dostawcy, istotność udziału rynkowego dostaw-
cy, udział dostawcy w obrocie realizowanym przez dystrybutora, pod warunkiem, że udział ten nie 
wynika ze świadomego wyboru polityki handlowej dokonanego przez danego dystrybutora, czy 
też wreszcie trudności ze strony dystrybutora, pozyskania innych źródeł zaopatrzenia w produkty 
ekwiwalentne (Condomines, 2014, s. 236)8. Nie ma natomiast znaczenia relatywna wielkość obu 
przedsiębiorstw – teoretycznie możliwe jest więc, że przedsiębiorstwo relatywnie większe znajdzie 
się w stanie zależności ekonomicznej od przedsiębiorstwa relatywnie mniejszego, o ile spełnione 
zostaną przytoczone wyżej kryteria wystąpienia stanu zależności ekonomicznej. 

Zgodnie z orzecznictwem francuskich organów ochrony konkurencji oraz jednolitym stano-
wiskiem doktryny, ocena wystąpienia stanu zależności ekonomicznej dokonywana jest odrębnie 
dla każdego poszczególnego przypadku, w zależności od występujących okoliczności danej spra-
wy9. Tym samym spełnienie jednego z kryteriów przytoczonych wyżej może nie wystarczać do 
ustalenia, że stan taki występuje. Potwierdził to francuski Sąd Kasacyjny10 w jednym ze swoich 
orzeczeń, zgodnie z treścią którego: „stan zależności ekonomicznej, dla dystrybutora, defi niuje 
się jako sytuację przedsiębiorstwa, które nie posiada możliwości zastąpienia swojego dostawcy 
przez innych dostawców odpowiadających na jego zapotrzebowanie w porównywalnych warun-
kach technicznych i ekonomicznych; sam fakt, że dany dystrybutor realizuje bardzo istotną część 
lub nawet całość swojego zapotrzebowania u jednego dostawcy nie wystarcza do określenia jego 
stanu jako stan zależności ekonomicznej w rozumieniu art. L420–2 Code de Commerce”11.

W odniesieniu do oceny istnienia stanu zależności dostawcy od odbiorcy/dystrybutora jego pro-
duktów pod uwagę bierze się następujące kryteria, które powinny być rozpatrywane łącznie: istotność 
udziału w obrocie realizowanego przez dostawcę z dystrybutorem, znaczenie dystrybutora w sprzedaży 
produktów dostawcy, czynniki wpływające na koncentrację sprzedaży dostawcy za pośrednictwem 
dystrybutora, w szczególności kwestia czy koncentracja ta wynika z przyjętej strategii handlowej, 
czy też z okoliczności technicznych oraz istnienie rozwiązań ekwiwalentnych, tego rodzaju, że stan 
zależności ekonomicznej wynika z niemożliwości dla danego przedsiębiorstwa przyjęcia rozwiązań 
technicznych i ekonomicznych równoważących dotychczasową relację z dystrybutorem12.

Istotnym elementem weryfi kacji czy pomiędzy przedsiębiorcami występuje stan zależności 
ekonomicznej jest polityka handlowa prowadzona przez dystrybutora w odniesieniu do danego 
dostawcy (lub dostawcy w odniesieniu do danego dystrybutora). Jeśli wykazane zostanie, że za-
leżność dystrybutora od produktów dostawcy (lub odwrotnie) wynika z jego decyzji, a dystrybutor 
ten nie wykorzystał lub nie wykorzystuje możliwości uniezależnienia się, mimo istnienia alternatyw 
rynkowych, dystrybutor taki nie będzie mógł powoływać się na stan zależności ekonomicznej, 
nawet jeśli udział produktów dostawcy w obrocie dystrybutora jest znaczący13. 

 8 Na podstawie następujących decyzji Autorité de la Concurrence: Décision z 23.02.2011 r., 11–D–04, Décision z 30.06.2010 r., 10–MC–01; Décision 
22.12.2009 r., 09–D–40, Décision z 03.03.2010 r., 10–D–08; Décision z 02.05.2007 r., 07–D–14; Décision z 15.09.2004 r., 04–D–44; Décision z 30.06.2004 r., 
04–D–26; Décision z 27.12.2002 r., 02–D–77.
 9 DGCCRF (Juin 2017), Fiches Pratiques..., s. 2.
10 Cour de cassation – odpowiednik Sądu Najwyższego we francuskim systemie sądownictwa.
11 Wyr. SK z 3.03.2004 r., 02–14.529. Przytoczone za: Condomines, 2014, s. 238.
12 Decyzja Autorité de la Concurrence z 23.06.2009 r., 09–D–21. Przytoczone za: Condomines, 2014, s. 239.
13 Decyzja Autorité de la Concurrence z 8.06.2011 r., 11–D–09; przytoczone za: Condomines, 2014, s. 239.
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2. Przypadki nadużywania stanu zależności ekonomicznej w prawie francuskim

Francuskie rozwiązania dotyczące określenia sytuacji, w których dochodzi do nadużycia 
stanu zależności ekonomicznej, wskazane w art. L420–2 Code de Commerce, cechują się bar-
dzo daleko posuniętą kazuistyką. Przedmiotowy przepis defi niuje bowiem jako nadużycie nie 
tylko wprost wskazane w nim praktyki, takie jak odmowa sprzedaży, sprzedaż wiązana czy też 
umowy dotyczące gamy produktów, lecz także wszystkie praktyki dyskryminacyjne wskazane 
w art. L442–6 pkt I Code de Commerce. Lista tych praktyk dyskryminacyjnych, powstała w ramach 
kilkudziesięcioletniej historii stosowania regulacji francuskich w obszarze dystrybucji prowadzonej 
w szczególności przez sieci supermarketów, liczy obecnie 13 pozycji. W naszej ocenie istotne 
jest przybliżenie jej polskiemu czytelnikowi. Pytanie więc, czy w ramach praktyki orzeczniczej na 
gruncie ustawy nie należałoby uwzględnić francuskich doświadczeń w tym przedmiocie, przynaj-
mniej w zakresie odwołania się do zdefi niowanych już w ustawodawstwie francuskim praktyk, 
które stanowić mogą nadużycie przewagi kontraktowej? 

Artykuł L442–6 pkt I zabrania stosowania przez przedsiębiorców następujących praktyk 
dyskryminacyjnych:
a) Otrzymywania lub domagania się od kontrahenta korzyści nieodpowiadającej rzeczywiście 

świadczonym usługom wzajemnym lub o wartości nieproporcjonalnej do wartości świadczo-
nej usługi. Taka korzyść polegać może na nieuzasadnionym przez wspólny interes i propor-
cjonalny zwrot z inwestycji udziale kontrahenta w fi nansowaniu działań marketingowych lub 
promocyjnych, działań zakupowych lub inwestycyjnych – w szczególności w zakresie remontu 
lub renowacji sklepów, działań integracyjnych (np. przejęć) w ramach sieci sklepów czy też 
wynagrodzeniu za usługi międzynarodowych central dystrybucyjnych. Taka korzyść polegać 
może również na sztucznym łączeniu obrotów (np. uwzględnianiu obrotów realizowanych 
z kontrahentem także przez przedsiębiorstwa powiązane czy też stowarzyszonych dystrybu-
torów), domaganiu się zrównania warunków handlowych z tymi otrzymywanymi przez innych 
klientów lub domaganiu się dodatkowych świadczeń w trakcie wykonywania umowy, mających 
na celu utrzymanie lub wzrost, w nadmierny sposób, swojej marży lub rentowności.

b) Nakładania lub usiłowania nałożenia na partnera handlowego zobowiązań tworzących zna-
czącą nierównowagę w prawach i obowiązkach stron.

c) Otrzymywania lub usiłowania otrzymania korzyści jako warunku wstępnego złożenia za-
mówienia, bez powiązania tej korzyści z pisemnym zobowiązaniem co do proporcjonalnej 
wielkości zamówienia lub, w stosownych przypadkach, z usługą, o którą starał się dostawca 
stanowiącą przedmiot pisemnej umowy.

d) Otrzymywania lub usiłowania otrzymania, pod groźbą brutalnego zerwania całości lub części 
stosunków handlowych, korzyści w sposób oczywisty nadmiernych w odniesieniu do ceny, 
terminów płatności, warunków sprzedaży lub usług niezwiązanych ze zobowiązaniem zakupu 
lub sprzedaży.

e) Brutalnego zrywania, także częściowego, stałej relacji handlowej, bez pisemnego wypowie-
dzenia biorącego pod uwagę długość relacji handlowej oraz minimalny dopuszczalny okres 
wypowiedzenia, określony przez odniesienie do zwyczajów handlowych, w porozumieniach 
branżowych. W przypadkach, które dotyczą dostaw produktów sprzedawanych pod marką 
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dystrybutora, okres wypowiedzenia ulega podwojeniu w porównaniu z sytuacją, kiedy pro-
dukty nie są sprzedawane pod marką dystrybutora. Przepis ten nie znajduje zastosowania 
w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w razie niewykonywania jej zobowiązań 
przez drugą stronę lub w przypadku wystąpienia siły wyższej.

f) Uczestnictwa bezpośredniego lub pośredniego w naruszaniu zakazu sprzedaży poza siecią, 
nałożonego na dystrybutora w ramach umowy dystrybucji selektywnej lub wyłącznej, zgodnej 
z przepisami prawa konkurencji.

g) Narzucania klauzul indeksacji lub renegocjacji ceny, przez odniesienie do jednego lub kilku 
wskaźników publicznych, bez bezpośredniego związku z produktami lub świadczeniem usług, 
które są przedmiotem porozumienia.

h) Odmawiania przyjęcia lub dokonywania zwrotów towarów, lub potrącanie z kwoty faktury 
wystawionej przez dostawcę kar umownych lub rabatów z powodu zwłoki w dostawie lub nie-
zgodności w dostarczonych towarach, o ile dług nie jest pewny, bezsprzeczny i wymagalny, 
bez umożliwienia dostawcy weryfi kacji zasadności reklamacji.

i) Niekomunikowania ogólnych warunków sprzedaży wobec wszystkich nabywców towarów 
lub wszystkich odbiorców usług, którzy o to zawnioskują w celu wykonywania działalności 
zawodowej.

j) Odmawiania wskazania na etykiecie produktu sprzedawanego pod marką dystrybutora nazwy 
i adresu wytwórcy tego produktu, jeśli on o to zawnioskuje.

k) Ogłaszania poza miejscem sprzedaży cen na świeże owoce i warzywa, bez respektowania 
przepisów regulujących takie działanie (np. pierwsze ogłoszenie takiej ceny może nastąpić 
nie wcześniej niż na 3 dni przed zastosowaniem tej ceny, na okres nie dłuższy niż 5 dni od 
tej daty).

l) Zamawiania, regulowania lub fakturowania zamówienia produktów lub usług po cenie innej 
niż cena ustalona, wynikająca z warunków sprzedaży lub wynegocjowana z kontrahentem.

m) Nakładania lub usiłowania nałożenia na partnera handlowego kary umownej za opóźnienie 
w dostawie w przypadku wystąpienia siły wyższej.
Wspólnym mianownikiem łączącym powyższe praktyki jest ewidentne naruszenie przez każdą 

z nich interesu słabszej strony umowy. Praktyki te opisane są bardzo precyzyjnie, co niewątpliwie 
jest korzystne z punktu widzenia pewności prawa. Niemniej jednak posługiwanie się przez usta-
wodawcę francuskiego w miejsce klauzul generalnych wyczerpującą listą praktyk niedozwolonych 
zmusza go do okresowej weryfi kacji tej listy, tak aby nadążać za rozwojem stosunków rynkowych.

IV. Rozwiązania polskie

1. Defi nicja przewagi kontraktowej i związane z nią problemy interpretacyjne

Podobnie jak w przypadku znaczącej siły rynkowej (pozycji dominującej), ustawa nie zaka-
zuje posiadania przewagi kontraktowej (relacyjnej siły rynkowej) przez przedsiębiorcę (Kohutek, 
2017; Salitra, 2017, s. 134). Jest to fakt obiektywny, który istnieje albo nie istnieje. Zakazane jest 
natomiast wykorzystywanie przez przedsiębiorcę (w stosunku do innego przedsiębiorcy) posia-
danej przewagi kontraktowej i to w sposób nieuczciwy, tj. sprzeczny z dobrymi obyczajami (tutaj 
w działalności gospodarczej/handlowej/kupieckiej) i jeśli zagraża istotnemu interesowi drugiej 
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strony albo narusza taki interes. Tak więc a contrario uczciwe (zgodne z dobrymi obyczajami) 
wykorzystywanie przewagi kontraktowej/siły relacyjnej (poprzez np. twarde negocjowanie ceny, 
zwyczajowe w danej branży „targowanie się”) nie wypełnia znamion czynu z art. 6 ustawy. 

W ocenie K. Kohutka (2017), zgodnie z rozwiązaniami ustawy, przedsiębiorca może posiadać 
przewagę kontraktową, nie posiadając jednocześnie znaczącej siły rynkowej (pozycji dominującej 
na rynku właściwym). Należy się zgodzić, że taka teza powinna wynikać z rozwiązań ustawy. Tym 
bardziej więc w założeniu przedsiębiorca może nieuczciwie wykorzystywać posiadaną przewagę 
kontraktową (relacyjną siłę rynkową), nawet jeżeli nie dopuszcza się jednocześnie nadużycia 
pozycji dominującej w rozumieniu przepisu art. 9 uokik z 2007 r.14.

Niemniej dogłębna analiza przepisu art. 7 ust. 1 ustawy nasuwa poważne wątpliwości. Przede 
wszystkim bardzo problematyczne jest użycie przez ustawodawcę w defi nicji przewagi kontrak-
towej nieostrych wyrażeń „wystarczające i faktyczne możliwości zbycia/nabycia produktów (…)”. 
Po pierwsze słowo „faktyczne” należy chyba tutaj rozumieć jako realne, rzeczywiste możliwości. 
Jest ono jednak zbędne. Bez wątpienia lepsze byłoby zaczerpnięte z rozwiązań niemieckich i na-
wiązujące do subiektywnych cech „zależnego” dostawcy albo nabywcy wyrażenie, tj. „rozsądnych 
możliwości”. Po drugie, należy zadać pytania, kiedy w myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy nie bę-
dzie istniała „wystarczająca możliwość” zbycia towaru (produktów rolnych lub spożywczych); gdy 
dostawca może obiektywnie, realnie i bez problemu zbyć swój towar trzem innym, alternatywnym 
nabywcom, to czy wtedy ta możliwość zbycia nie jest wystarczająca; czy takich nabywców musi 
być dwudziestu, aby uznać, że możliwość zbycia jest wystarczająca; jeśli dostawca może realnie, 
bez przeszkód, zbyć swój towar innemu, choćby jednemu alternatywnemu nabywcy, to czy wtedy 
taka możliwość zbycia będzie uznana za niewystarczającą w myśl ustawy; jaka zatem liczba al-
ternatywnych nabywców jest potrzebna, aby uznać, że istnieje wystarczająca możliwość zbycia 
towarów; czy Prezes UOKiK, w toku prowadzących postępowań, będzie ad casum decydował 
jaka liczba nabywców gwarantuje wystarczającą możliwość zbycia towaru? 

Z pewnością potrzebna była by do tego choćby minimalna analiza rynku15. W naszym prze-
konaniu wystarczające powinno być, że dostawca może realnie, obiektywnie zbyć towar choćby 
jednemu alternatywnemu nabywcy. W takim przypadku trudno twierdzić, że nie istnieje faktyczna 
i wystarczająca możliwość zbycia towaru. Jak długo istnieje na rynku choćby jeden alternatywny 
nabywca gotowy i zdolny do nabycia (na rozsądnych warunkach) produktów rolnych lub spo-
żywczych od dostawcy, tak długo możliwość zbycia wystarczająca powinna być uznawana za 
wystarczającą. 

Jednocześnie rodzi się pytanie, co w przypadku, w którym dostawca ma co prawda możli-
wość realnego przerzucenia się do alternatywnego odbiorcy (a ten ma zdolność odbioru towaru na 
rozsądnych warunkach), ale postanowienia umowne z dotychczasowym odbiorcą mu to czasowo 
uniemożliwiają (np. okres wypowiedzenia dla każdej ze stron umowy wynosi 6 albo 9 miesięcy). 
Przy czym umowa z pierwotnym odbiorcą nie była zawarta w warunkach przymusu czy nacisku, 
lecz strony dobrowolnie i świadomie zgodziły się na takie okresy wypowiedzenia. Czy taka sytuacja 
powoduje, że dotychczasowemu odbiorcy Prezes UOKiK może przypisać przewagę kontraktową 

14 Szerzej na temat nadużycia pozycji dominującej i przejawów nadużycia zob. Stawicki, 2016, s. 322–344 oraz Skoczny i Szwedziak-Bork, 2014, 
s. 432–444.
15 Krytycznie o przyjętym w ustawie rozwiązaniach i powierzeniu prowadzenia postepowań w sprawach nieuczciwego wykorzystania przewagi kon-
traktowej Prezesowi UOKiK zob. także Jurkowska-Gomułka, 2017, s. 8–19.
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(relacyjną siłę rynkową)? A co jeśli dostawca – jak słusznie zauważa K. Kohutek (2017) – jest 
nieporadny, niedoświadczony czy nieprofesjonalny i nie potrafi  w skuteczny sposób zmienić od-
biorcy (kryteria subiektywne, odnosząc się do przedsiębiorcy), pomimo że na rynku istnieje taka 
realna (a nie iluzoryczna) możliwość (kryterium obiektywne)? Albo gdy pomimo innych możliwości 
na rynku, świadomie związał się z kontrahentem i dodatkowo na przestrzeni czasu nie skorzystał 
z nadarzających możliwości uniezależnienia się? 

Z uwagi na aktualną treść przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, stoimy więc na stanowisku, że prze-
waga kontraktowa (relacyjna siła rynkowa) w tym przepisie jest (niestety) przede wszystkim zde-
fi niowana w sposób, jaki opisuje się znaczącą siłę rynkową na rynku wyższego (upstream) albo 
niższego (downstream) szczebla16. Innymi słowy zachowania czy sytuacje określone w treści defi -
nicji przewagi kontraktowej wyraźnie wskazują w praktyce (w większości przypadków) na sytuację 
dominacji czy nawet superdominacji rynkowej (monopolu). Ten bowiem istnieje, gdy z uwagi na 
istnienie barier wejścia na rynek lub wyjścia z niego zachowania dominanta czy superdominanta 
nie przyciągają nowych uczestników rynku, którzy niższymi cenami lub większą produkcją lub 
zbytem czy innowacyjnością mogliby podważyć siłę rynkową monopolu.

W konsekwencji wydaje się, że pojęcie „przewagi kontraktowej” – w związku z aktualną treścią 
przepisu art. 7 ust. 1 ustawy – należałoby (z punktu widzenia relacji dostawca – nabywca i vice 
versa) w praktyce najczęściej ujmować w następujący sposób i będzie ona występować, gdy:
a) ma miejsce taka znacząca koncentracja siły rynkowej (indywidualnej bądź kolektywnej) na 

rynku niższego szczebla, przez co faktycznie i obiektywnie nie ma dla dostawcy alternatyw-
nych odbiorców/innych nabywców; innymi słowy dostawca nie ma rzeczywistej możliwości 
przerzucenia się ze swoimi dostawami towaru (na rozsądnych warunkach, tj. porównywalnych 
co do ceny, jakości, marki czy też koniecznych inwestycji w działania marketingowe i sprze-
dażowe) do innego nabywcy i w konsekwencji jest niejako „uwiązany”/zamknięty (locked-in); 
oraz jednocześnie występuje znaczna dysproporcja w potencjałach ekonomicznych pomiędzy 
nabywcą a dostawcą (na rzecz siły nabywczej) albo

b) ma miejsce taka znacząca koncentracja siły rynkowej (indywidualnej bądź kolektywnej) na 
rynku wyższego szczebla, przez co faktycznie i obiektywnie nie ma dla nabywcy alternatyw-
nych dostawców; innymi słowy nabywca nie ma rzeczywistej możliwości zmiany dostawcy 
i zaopatrywania się (na rozsądnych warunkach) w towar taki sam lub substytucyjny u innego 
dostawcy i jest niejako u niego „uwiązany”/zamknięty oraz jednocześnie występuje znaczna 
dysproporcja w potencjałach ekonomicznych pomiędzy dostawcą a nabywcą (dysproporcja 
na rzecz dostawcy)17.
Z powyższego wynika więc, że zarówno na rynku upstream, jak i downstream muszą 

występować typowe dla dominacji rynkowej czy nawet monopolu, wynikającego z indywidu-
lanej bądź kolektywnej (na skutek cichej/tacit collusion bądź wyraźnej/explicit collusion) zmo-

16 Znaczącą siłę rynkową/dominację ujmuje się (w uproszczeniu) jako pozycję przedsiębiorcy na rynku, która gwarantuje mu niezależność w jego dzia-
łaniach od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Oznacza to, że dominant nie przejmuje się czy jego klienci przejdą do konkurencji (najczęś-
ciej z różnych powodów nie mogą, bo są np. uwiązani czy zablokowani), czy też czy jego konkurenci zakwestionują jego pozycję rynkową (oni również 
nie mogą mu zagrozić z uwagi na różne bariery wejścia w tym koszty z tym związane). Pozycja taka pozwala więc na zachowania wskazujące na taką 
niezależność, takie jak zamykanie dostępu np. alternatywnym dostawcom (foreclosing competitors) czy podwyżki cen ponad „poziom konkurencyjny” – 
szerzej zob. np. Carlton i Perloff, 2005 oraz Faull i Nikpay, 2014.
17 Podobnych wyrażeń na opis stanu rynkowego związanego z przewaga kontraktową używa Kohutek (2017), jednak nie utożsamia on przewagi kon-
traktowej z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy ze znaczącą siła rynkową, o której mowa w ustawie uokik.
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wy18,  poważne i  trwałe bariery wejścia/wyjścia czy ekspansji, odpowiednio dla alternatywnych 
odbiorców (pkt a) czy dostawców (pkt b). Tym samym dostęp do rynku dla alternatywnych od-
biorców albo dostawców jest przymknięty albo nawet zamknięty (market foreclosure). Taki stan 
jest możliwy przy trwałym ograniczeniu konkurencji (market failure) wynikającym z dominacji czy 
nawet monopolu. 

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy przewaga kontraktowa musi dodatkowo zawsze 
charakteryzować się występowaniem po jednej ze stron (nabywcy albo dostawcy) znacznej dys-
proporcji w potencjale ekonomicznym. Brak przesłanki dysproporcji ekonomicznej po jednej ze 
stron nie pozwala na przypisanie przymiotu przewagi kontraktowej. Nie zmienia to jednak w naszej 
ocenie utożsamiania de lege lata przewagi kontraktowej (relacyjnej siły rynkowej) z dominacją 
rynkową (znaczącą siłą rynkową). Dominant z reguły dysponuje znacznym potencjałem ekono-
micznym. Jeśli po drugiej stronie dominat spotyka się z takim samym znacznym potencjałem, to 
jego dominacja może zostać w tej relacji zniesiona.

Przesłanki nieistnienia faktycznej i wystarczającej możliwości zmiany nabywcy czy dostawcy 
produktów rolnych lub spożywczych to więc de lege lata w naszej ocenie nic innego jak przesłanki, 
kryteria obiektywne brane pod uwagę przy rozpatrywaniu istnienia na danym rynku znaczącej siły 
rynkowej. Ponadto, ustawa nie wprowadza kluczowego dla rozwiązań niemieckich i francuskich 
pojęcia stanu zależności (ekonomicznej) przedsiębiorcy od innego przedsiębiorcy jako dostawcy 
lub nabywcy określonych towarów lub usług. Nie wprowadza także domniemana prawnego z tym 
związanego (np. z uwagi na uzyskiwanie przez nabywcę od dostawcy regularnie obok zwyczajo-
wych rabatów lub innych opłat także korzyści, które nie są przyznawane podobnym mu nabywcom) 
przez co dostawca jest uważany za zależnego od nabywcy. Nawet jednak w tego typu sytuacjach 
taka zależność zazwyczaj wynika z niezależności drugiej strony (od konkurentów, kontrahentów 
i konsumentów), co znów wskazuje na dominację rynkową. 

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nawet przy aktualnym brzmieniu przepisu art. 7 
ust. 1 ustawy jest możliwa sytuacja, w której przy braku dominacji rynkowej (znaczącej siły ryn-
kowej) może wystąpić przewaga kontraktowa (relacyjna siła rynkowa). Chodzi tutaj o znaną roz-
wiązaniom niemieckim i francuskim zależność od popytu czy ewentualnie zależność wynikającą 
z charakteru przedsiębiorstwa (choć ta ostatnia typowa dla dealerów samochodów czy stacji 
paliw jest mniej typowa dla sektora rolno-spożywczego). Teoretycznie, jeśli dostawca danych 
produktów rolnych lub spożywczych całą swoją działalność nastawia na zbyt produktów u kon-
kretnego odbiorcy (np. produkcja wyspecjalizowana) lub jeśli dany odbiorca w sposób regularny 
nabywa istotną część produktów dostawcy (posiada istotny udział w jego obrocie – np. centrale 
zakupowe, sieci super- i hipermarketów, nabywca publiczny), to w takim przypadku istotnie może 
(bez dominacji na rynku) zaistnieć sytuacja przewagi kontraktowej (relacyjnej siły rynkowej). 
Jednak nawet i w takich przypadkach nie powinno być mowy o automatyzmie oceny. Wszelkie 
przesłanki obiektywne i subiektywne zmiany nabywcy czy dostawy powinny być szczegółowo 
rozważone. Pytanie więc o rzeczywiste, racjonalne możliwości, w tym głównie obiektywne (a nie 
rozumiane jedynie subiektywnie) koszty zmiany (switching costs) czy jakość alternatywnych 

18 Rozumienie takie zdają się potwierdzać pierwsze postępowania przed Prezesem UOKiK, który bada wzrost cen masła, spadek cen jabłek i usta-
lanie cen mleka (komunikat prasowy UOKiK z 12.10.2017 – https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13601). Zawyżanie cen albo ich zaniżanie 
jest zazwyczaj wynikiem posiadania indywidualnej bądź kolektywnej znaczącej siły rynkowej. Pytanie więc czy te postępowania nie powinny być jednak 
prowadzone w oparciu o przepisy art. 6 lub 9 uokik z 2007 r.?
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towarów (to znów sprowadza jednak sprawę do kwestii substytucyjności produktów). Dlatego też 
w naszej ocenie koniecznym będzie na gruncie ustawy odwoływanie się – jak w rozwiązaniach 
niemieckich i francuskich, które są niejako nadbudowane na zakazie nadużywania pozycji do-
minującej – do instrumentów i metodologii antymonopolowej (w tym defi nicji rynku właściwego, 
towaru substytucyjnego, kosztu zmiany, przeciwstawnej siły nabywczej, barier wejścia i wyjścia, 
siły rynkowej)19. Brak oparcia się na tym znanym i wypracowanym instrumentarium i metodologii 
antymonopolowej prowadziłby w naszej ocenie do chaosu i całkowitego braku pewności prawnej. 
Przykładowo odejście od pojęcia rynku właściwego i substytucyjności popytowej skutkowałoby 
tym, że dostawca każdego, konkretnego towaru (np. cukierków marki X) mógłby być oskarżony 
przez Prezesa UOKiK o posiadanie przewagi kontraktowej (nie będzie bowiem zamiennika tych 
cukierków określonej marki u innego dostawcy).

Zdajemy sobie sprawę, że sformułowana przez nas teza może być ryzykowana i trudna do 
zaakceptowania, zważywszy na cel twórców ustawy, jakim była ochrona dostawców i nabywców 
w łańcuchu dostaw produktów rolnych lub spożywczych przed nieuczciwym wykorzystywaniem 
przewagi kontraktowej w sytuacji, gdy przedsiębiorca wykorzystujący tę przewagę nie jest domi-
nantem rynkowym czy monopolistą. Wydaje się jednak, że cele te de lege lata nie mogą zostać 
właściwie osiągnięte, a przedsiębiorcy nieposiadający pozycji dominującej na rynku właściwym, 
wobec których Prezes UOKiK wydał decyzję o uznaniu stosowanej przez nich praktyki za nie-
uczciwe wykorzystującą przewagę kontraktową, w większości przypadków będą mogli z powo-
dzeniem dochodzić uchylenia takiej decyzji przed sądami w trybie odwoławczym. Wydaje się 
bowiem, że defi nicja przewagi kontraktowej z art. 7 ust. 1 ustawy jest wadliwa. Jest ona dalece 
nieprecyzyjna i co najważniejsze niepełna. Dlatego też nie wyraża ona w naszej ocenie tego co 
chciał osiągnąć ustawodawca. 

2.  Defi nicja  nieuczciwego  wykorzystania  przewagi  kontraktowej.  Kwestia  interesu 
drugiej  strony

Ustawodawca, defi niując nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej, odsyła do dwóch 
pojęć niedookreślonych (które muszą być spełnione kumulatywnie) tworzących łącznie klauzulę 
generalną: „sprzeczności z dobrymi obyczajami” oraz „istotnego interesu (drugiej strony), który 
to interes musi być zagrożony albo już naruszony”20. Równocześnie ustawodawca, posługując 
się wieloznacznym, płynnym i względnym pojęciem „interesu” nie przesądza czy chodzi tutaj 
o interes prawny (a więc wartość czy korzyść chronioną przez konkretną normę prawną), czy 
tylko o interes faktyczny (taki interes indywidualny, który nie został w sposób wyraźny wzięty pod 
ochronę przez obowiązujące prawo)21. Z uwagi jednak na fakt, że ustawa posługuje się wyraże-
niem „istotny interes” można wnioskować, że chodzi o taki indywidualny (a nie ogółu), własny, 
konkretny, realny, aktualny (nie ewentualny), obiektywny (czyli istniejący niezależnie od przeko-
nania tego podmiotu) interes, który z uwagi na swoją istotność znajduje oparcie w przepisach 

19 Przeciwnie zdaje się argumentować Salitra (2017, s. 133–134). 
20 Szerzej na temat pojęcia dobrych obyczajów w działalności gospodarczej w kontekście ustawy zob. Manteuffel i Piaskowski, 2017, s. 36–38, 40–41 
i wskazana tam literatura. 
21 Współcześnie interes pojmowany jest jako „relacja pomiędzy jakimś stanem obiektywnym, aktualnym lub przyszłym a oceną tego stanu z punktu 
widzenia korzyści, które on przynosi lub może przynieść jakiejś jednostce lub grupie społecznej”. Przez kryterium korzyści trzeba rozumieć partycypację 
w dobrach (wartościach) występujących w ograniczonej ilości i nierówno rozdzielanych między ludźmi. Natomiast stan obiektywny, to stan wywołany albo 
działaniem sił przyrody albo działaniem człowieka. Stan wywołany przez człowieka może być stanem prawnym lub faktycznym – zob. Lang, 1997, s. 134.
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prawa materialnego, mieści się w granicach prawa, jest interesem prawnie chronionym (przez 
co jest również bezpośredni). A zatem istnieje w systemie prawnym konkretna norma prawna, 
która taki indywidualny interes jednostki bierze w ochronę i przyznaje jednostce możliwość żą-
dania od organu podjęcia określonych czynności, których celem jest zrealizowanie interesu lub 
usunięcie zaistniałego zagrożenia (Zimmermann, 1997, s. 609). Wydaje się, że takie chronione 
interesy jednostek to: elementarna uczciwość obrotu gospodarczego, prawo do niezakłóconego 
i swobodnego mechanizmu efektywnej (skutecznej) konkurencji czy dobrobyt konsumenta (tutaj 
rozumiany jako dobrobyt/nadwyżka odbiorcy czy dostawcy). 

Zakaz nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej ma charakter bezwzględny, 
gdyż nie może być przedmiotem relatywizacji. Ustawa nie przewiduje możliwości wyłączenia tego 
zakazu, tolerowania nieuczciwego wykorzystywania w drodze blokowych czy indywidualnych wy-
łączeń (jak przy porozumieniach na gruncie uokik z 2007 r.) (tak również Kohutek, 2017, art. 6). 

Zgodzić należy się, że przejawy nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej wska-
zane w przepisie art. 7 ust. 3 pkt 1–4 ustawy mają charakter otwarty, przykładowy (Salitra, 2017, 
s. 136; Manteuffel i Piaskowski, 2017, s. 41). Nie jest to lista enumeratywna22. Przy czym stwier-
dzanie, że mamy do czynienia z nieuczciwym wykorzystaniem przewagi kontraktowej poprzez 
czyn jeden ze wskazanych w art. 7 ust. 3 pkt 1–4 ustawy musi być postrzegane zawsze przez 
pryzmat klauzuli generalnej z art. 7 ust. 2 ustawy (tak również Salitra, 2017, s. 136). Wynika to 
z funkcji korygującej klauzuli generalnej z art. 7 ust. 2 ustawy. Innymi słowy, przesłanki klauzuli 
generalnej muszą być każdorazowo spełnione i dowodząc dopuszczenia się jednego z czynów 
określonych art. 7 ust. 3 pkt 1–4 należy równocześnie wykazać sprzeczność takiego czynu z do-
brymi obyczajami oraz udowodnić zagrożenie lub naruszenie istotnego interesu kontrahenta (tak 
słusznie Manteuffel i Piaskowski, 2017, s. 38–39, 45 oraz wskazane tam piśmiennictwo). 

V. Podsumowanie
W naszej ocenie, w myśl defi nicji z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, przewaga kontraktowa 

(relacyjna siła rynkowa) w praktyce będzie najczęściej wynikać z faktu istnienia znaczącej siły 
rynkowej (dominacji) na rynku właściwym. Być może ustawodawca chciał wyrazić inną myśl, ale 
realnie wyraził się w taki sposób, że przewaga kontraktowa w praktyce będzie w zdecydowanej 
większości znaczącą siłą rynkową, czyli dominacją albo superdominacją (monopolem) w rozumie-
niu uokik z 2007 r. Nie wydaje się, aby defi nicja przewagi kontraktowej z łatwością obejmowała 
takie stany faktyczne, w których brakuje jednocześnie znaczącej siły rynkowej. Bez wątpienia 
jednak nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej (relacyjnej siły rynkowej) powinno 
być kategorią inną (szerszą) niż nadużycie pozycji dominującej (znaczącej siły rynkowej) (tak 
słusznie Miąsik, 2012, s. 87). 

Wydaje się, że polski ustawodawca mógłby szerzej zaczerpnąć z rozwiązań zarówno niemie-
ckich, jak i francuskich. Chodzi tutaj zwłaszcza o doprecyzowanie w ustawie czym jest przewa-
ga kontraktowa (tak, aby zgodnie z założeniami wyraźnie odróżniała się od dominacji rynkowej) 
i w czym się ona przejawia. Celowym byłoby również zdefi niowanie na wzór niemiecki stanu zależ-
ności (wraz z ustanowieniem domniemania prawnego), który prowadzi do przewagi kontraktowej. 

22 Szerzej na temat każdego z nazwanych czynów nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej zob. Manteuffel i Piaskowski, 2017, s. 42–45.
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Ponadto warto byłoby się zastanowić nad dokładniejszym zdefi niowaniem (na wzór francuski) 
katalogu praktyk będących przejawami nieuczciwego wykorzystywania tej przewagi. Odwołanie 
się przez polskiego ustawodawcę, wzorem niemieckiego, w dużej mierze do niedookreślonych 
i wartościujących klauzul generalnych, z zachowaniem krótkiej listy praktyk zakazanych, pozostawia 
bowiem orzecznictwu Prezesa UOKiK i sądowemu problem defi niowania tych praktyk. Niemniej 
jednak, jak wskazuje doświadczenie z próbami zdefi niowania praktyki opłat półkowych, istnieje 
ryzyko, że sądy nie poradzą sobie z tym zadaniem w sposób zadowalający. Dlatego też zasadne 
jest pytanie, czy wyczerpujący katalog praktyk zakazanych na wzór listy zawartej w art. L442–6 
pkt I Code de Commerce nie stanowiłaby aktualnie lepszej ochrony dla przedsiębiorców padają-
cych ofi arą takich praktyk? Taka kazuistyczna lista byłaby dosyć jasną wskazówką minimalnych 
standardów współpracy między aktualnymi albo potencjalnymi kontrahentami w sytuacji, gdy 
jeden z nich posiada nad drugim przewagę kontraktową. W konsekwencji taki katalog mógłby 
mieć funkcję nie tylko edukacyjną, lecz także prewencyjną (mogłaby zawczasu eliminować za-
chowania uznane za najbardziej naruszające interes strony słabszej, bez potrzeby każdorazo-
wego badania ich przez sąd i bez wynikającego z tego dla strony słabszej ryzyka gospodarczego 
i regulacyjnego). Co ważne, praktyki zdefi niowane w art. L442–6 jako praktyki dyskryminacyjne 
często stosowane są w polskiej praktyce kontraktowej, szczególnie w ramach kontraktów zawie-
ranych między dostawcami produktów rolnych i spożywczych, a ich odbiorcami – przedsiębior-
cami prowadzącymi sieci supermarketów. Zdaniem Autorów, w sporach toczonych na gruncie 
polskiej ustawy już obecnie wyobrażalne jest subsydiarne korzystanie z francuskiej listy praktyk 
niedozwolonych.

W końcu funkcją ustawy powinna być ochrona interesów tylko małych i średnich przedsiębiorców. 
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Streszczenie
W artykule przedstawiono irlandzkie regulacje dotyczące handlu w sektorze produktów rolno-
spożywczych m aj ące na celu zapobieganie nieu czciwym praktykom kontraktowania stosowanym 
stosowanych w relacjach handlowych. Rys historyczny pokazujący wprowadzenie tych zasad 
wskazuje na liczne działania podejmowane w Irlandii w celu opracowania optymalnej metody re-
gulacyjnej oraz wybrany modus operandi. Następnie przedstawione są cechy charakterystyczne 
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I. Wprowadzenie 
Relacje handlowe pomiędzy podmiotami w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi cha-

rakteryzują się bardzo zróżnicowanym poziomem siły przetargowej, co prowadzi do zakłóceń 
równowagi ekonomicznej stron. Jest to zjawisko powszechnie obserwowane w większości państw 
europejskich i pozaeuropejskich. Różna pozycja negocjacyjna często prowadzi do stosowa-
nia nieuczciwych praktyk handlowych przez stronę silniejszą. Są one określane przez Komisję 
Europejską jako „praktyki, które rażąco odbiegają od dobrego postępowania handlowego oraz 
są sprzeczne z zasadą dobrej wiary i uczciwego obrotu i są jednostronnie stosowane przez jed-
nego partnera handlowego wobec jego kontrahenta”1. Na skutek takich praktyk strona słabsza 
godzi się na postanowienia dla niej niekorzystne, gdyż alternatywą jest brak możliwości kontrak-
towania, a w konsekwencji brak możliwości prowadzenia swojej działalności i osiągania z takiej 
działalności przychodów. 

Komisja Europejska oraz władze wielu poszczególnych krajów uznały konieczność uregulo-
wania stosunków handlowych w tym sektorze2. Cele rozpoczętych już lub planowanych działań 
obejmują uniemożliwienie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych. Część państw wprowa-
dziła odnośne regulacje prawne (jak np. Polska, która przyjęła ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. 
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami 
rolnymi i spożywczymi (dalej: upnwpk)), inne natomiast postawiły na samoregulację. W mniejszości 
już pozostają kraje europejskie, które w dalszym ciągu nie uregulowały tej kwestii. 

Irlandia dostrzegła potrzebę uregulowania relacji handlowych w ramach obrotu produktami 
spożywczymi i rolnymi stosunkowo wcześnie. Już w roku 2006 została zmieniona irlandzka ustawa 
antymonopolowa w ten sposób, że część praktyk w sektorze rolnym zostało uznanych za niedo-
zwolone3. Były to między innymi praktyki związane z narzucaniem płatności „opłat półkowych”. 
Jednakże wprowadzone przepisy nie doprowadziły do żadnych postępowań w tym przedmiocie 
z uwagi na brak skarg do organu antymonopolowego, głównie spowodowanych obawą dostaw-
ców przed usunięciem ich produktów z oferty4.

Kolejna inicjatywa mająca na celu uregulowanie tego sektora gospodarki to próba wprowa-
dzenia samoregulacji poprzez przygotowanie – przy współpracy z przedsiębiorcami z sektora 
rolno-spożywczego – projektu Kodeksu dobrych praktyk w roku 2009 (O’Brien, 2013). Ostatecznie 
ta próba jednak się nie powiodła z uwagi na niemożliwość zapewnienia przyjęcia jednolitych do-
brych praktyk przez szerokie grono graczy omawianego rynku (McKeever, 2011). Skutkiem tego, 
w roku 2011 w Programie dla Rządu ustalony został obowiązek ustawowego uregulowania praktyk 
handlowych w sektorze obrotu produktami rolnymi i spożywczymi. 

Niezależnie od powyżej przedstawionego procesu (Programme for Government 2011) Komisja 
Parlamentu Irlandzkiego (Joint Oireachtas Committee on Enterpise, Trade and Emplyment) wydała 
w 2010 roku raport odnoszący się do stosunków handlowych pomiędzy dostawcą a odbiorcą na 

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Zwalczanie nieuczci-
wych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów spożywczych, realizowanych między przedsiębiorstwami, COMP(2014) 472 fi nal, s. 2.
2 Ibidem, s. 2–3; Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw 
produktów spożywczych, realizowanych między przedsiębiorstwami, COMP(2016) 32 fi nal, s. 2.
3 Department of Jobs, Enterprise and Innovation. Consumer Protection Act 2007 (Grocery Goods Undertakings) Regulations 2016. Regulatory Impact 
Analysis, s. 2.
4 Ibidem, s. 2.
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rynku obrotu produktami rolnymi i spożywczymi w Irlandii5. Raport ten zawierał 13 rekomendacji, 
które w opinii Komisji powinny doprowadzić do wyrównania sił pomiędzy odbiorcami a ich dostaw-
cami. Komisja wskazała, że w jej ocenie należy wprowadzić regulacje ustawowe a nie podejmować 
dalsze próby samoregulacji, która w opinii Komisji była niewystarczająco skutecznym narzędziem. 
Komisja wskazała, iż zasady handlu w omawianym sektorze będą stosowane jedynie wtedy, gdy 
przedsiębiorcy będą mieli świadomość zagrożenia przymusowej ich egzekucji przez organ państwowy.

W marcu 2014 r. został ogłoszony akt ochrony konkurencji i konsumentów (Competition and 
Consumer Protection Bill 2014), który zawierał stosowne postanowienia upoważniające Ministra 
Pracy i Przedsiębiorczości (Minister for Jobs, Enterprise and Innovation) do przyjęcia ustawy re-
gulującej stosunki handlowe w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Podstawowym 
celem objętej upoważnieniem ustawy miała być ochrona słabszej strony (dostawców) przed nie-
uczciwymi praktykami kontrahentów. Akt upoważniający został podpisany w lipcu 2014 r. i wszedł 
w życie 31 października 2014 r. Niedługo później, bo już w grudniu 2014 r. Minister opublikował 
projekt ustawy, który został poddany konsultacjom społecznym. Projekt ten został przygotowany 
w oparciu o podobne regulacje obowiązujące w Wielkiej Brytanii, Australii oraz na poziomie Unii 
Europejskiej. W toku konsultacji zostało przedstawionych 21 opinii (głównie przez zainteresowa-
nych przedsiębiorców)6. Na podstawie otrzymanych uwag została przygotowana ostateczna wer-
sja ustawy. Została ona przyjęta przez Ministra w dniu 29 stycznia 2016 r. (Consumer Protection 
Act 2007 (Grocery Goods Undertakings) Regulations 2016). Ustawa ta znajduje zastosowanie 
do wszelkich umów na dostawę produktów rolnych i spożywczych zawartych od dnia 30 kwietnia 
2016 r. W przypadku kontraktów zawartych przed tą datą (a wchodzących w przedmiotowy zakres 
omawianej ustawy), ustawa stosuje się do nich w przypadku ich przedłużenia po 30 kwietnia 2016 r.

II. Zakres regulacji
Omawiana regulacja obejmuje kontrakty na dostawę produktów spożywczych, rolnych oraz 

napojów, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi. W tym zakresie mieszczą się także 
wszelkie substancje będące składnikami w/w produktów, a także napoje alkoholowe. Wyłączone 
zostały natomiast umowy na dostawę surowców rolnych w celu dalszego ich przetwarzania (jak 
np. dostawy mleka do mleczarni czy też zwierząt do rzeźni)7. Ustawy nie stosuje się także do 
umów zawieranych przez przedsiębiorców prowadzących restauracje czy też świadczących usługi 
cateringu z odbiorcą końcowym – pomimo że przedmiotem tych umów są produkty, do których 
odnosi się ustawa (grocery goods).

Ponadto, ustawa stosuje się wyłącznie do umów zawartych przez dużych przedsiębiorców. 
Odnosi się ona do podmiotów działających w Irlandii, których obrót osiągnięty indywidualnie lub 
przez grupę kapitałową, do której dany podmiot należy, przekroczył 50 mln EUR na świecie. 
Przy czym próg ten nie uwzględnia obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę/grupę kapitałową 
ze sprzedaży produktów innych niż produkty spożywcze oraz napoje, a także ze świadczenia 

5 Department of Jobs, Enterprise and Innovation. Consumer Protection Act 2007 (Grocery Goods Undertakings) Regulations 2016. Regulatory Impact 
Analysis, s. 3.
6 Submission to the Department of Jobs, Enterprise and Innovation on the Consumer Protection Act 2007 Section 63B (Regulation of Aspects of the 
Commercial Relationships between Suppliers and Relevant Grocery Undertakings) Regulations 2015. Retail Ireland.
7 Consumer Protection Act 2007 (Grocery Goods Undertakings) Regulations 2016 – Guidelines z dn. 18.03.2016 r., Department of Jobs, Enterprise 
& Innovation, s. 3.
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jakichkolwiek usług. Wskazana powyżej minimalna kwota musi być zatem osiągnięta wyłącznie 
ze sprzedaży produktów, do których odnosi się ta regulacja. 

Ustawa znajduje zastosowanie do kontraktów zawartych przez dostawcę (bez względu czy 
ma on siedzibę na terytorium Irlandii) ze sprzedawcą albo hurtownikiem (odbiorcą). Nie stosuje 
się do umów zawartych z innymi podmiotami działającymi w sektorze produktów spożywczych 
oraz napojów. Przykładowo, jej postanowień nie stosuje się do dostaw pomiędzy hurtownikiem 
a franczyzobiorcą.

Ponadto, z uwagi na jednoznacznie określony zakres przedmiotowy ustawy, ograniczenia 
zawarte w omawianej regulacji nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy przedsiębiorca ob-
jęty zakresem podmiotowym regulacji zawiera kontrakty dotyczące innych produktów – w takich 
przypadkach może on ułożyć stosunek prawny z kontrahentem swobodnie, bez konieczności 
uwzględniania omawianych reguł.

Postanowienia umów sprzeczne z omawianą regulacją (pośrednio albo bezpośrednio – w tym 
także takie, które mają na celu uchylenie ustawowych obowiązków stron), są nieskuteczne8. Ponadto, 
naruszenie ustawy może skutkować sankcjami publicznoprawnymi, które nałożyć może, co do 
zasady, irlandzki organ antymonopolowy (Competition and Consumer Protection Commission). 
Organ ten jest odpowiedzialny za monitoring przestrzegania ustawy przez uczestników rynku, 
prowadzenie postępowań powstałych wskutek skarg dostawców, wydawanie stosownych decyzji 
stwierdzających naruszenie ustawy (contravention notice) oraz inicjowanie postępowań sądowych 
w celu ukarania naruszycieli9.

III. Zasady kontraktowania, dobre praktyki
W odróżnieniu od części innych jurysdykcji – w tym ustawodawstwa polskiego – irlandzka 

regulacja nie odwołuje się do pojęć niedookreślonych i ogólnego zakazu działań naruszających 
równowagę omawianego rynku a wprowadza zamknięty katalog pozytywnych działań oraz rozwią-
zań, które uznane zostały za pożądane/konieczne w relacjach odbiorca – dostawca regulowanych 
produktów. Poniżej przedstawiono poszczególne z tych zasad.

Sprzedawcy oraz hurtownicy mają obowiązek zawierania ze swoimi dostawcami umów 
w formie pisemnej. Przez pojęcie umowy pisemnej ustawodawca irlandzki rozumie także poro-
zumienia zawierane w formie elektronicznej. Mają być one sporządzone prostym, zrozumiałym 
językiem – tak, aby nie było wątpliwości co do znaczenia poszczególnych postanowień dla żadnej 
strony oraz (potencjalnie) dla organu antymonopolowego. Ustawa nie rozstrzyga, która strona ma 
przygotować umowę i jakie brzmienie mają mieć odnośne postanowienia implementujące zasady 
ustawowe. Jest to zadanie nałożone na obie strony, które mają wspólnie uzgodnić brzmienie łą-
czącego ich kontraktu. Co do zasady, zawarta umowa nie powinna być wypowiadana, zmieniana 
albo odnawiana. Wyjątek stanowi, gdy zostało to wyraźnie przewidziane w jej postanowieniach, 
które określają jednocześnie minimalny okres „wypowiedzenia” warunków. Okres ten powinien 
być ustalony rozsądnie w oparciu o kilka kryteriów, jak np. czas, na jaki umowa została zawarta, 
częstotliwość składania zamówień, charakter zamawianych produktów. 

8 Department of Jobs, Enterprise and Innovation. Consumer Protection Act 2007 (Grocery Goods Undertakings) Regulations 2016. Guidelines, s. 3.
9 Competition and Consumer Protection Commission. Consumer Protection Act 2007 (Grocery Goods Undertakings) Regulations 2016. Grocery 
Regulations Q&A.
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Odbiorca nie może nakładać na dostawcę obowiązku pozyskania (bezpośrednio albo pośred-
nio) produktów spożywczych od podmiotu trzeciego, od którego odbiorca otrzyma wynagrodzenie 
za pośredniczenie w transakcji. Tego zakazu nie stosuje się w dwóch przypadkach. Po pierwsze, 
gdy produkty dostawcy lub jego kontrahentów nie spełniają norm jakościowych określonych przez 
odbiorcę. Po drugie, gdy ceny stosowane przez kontrahentów dostawcy są wyższe od tych, które 
oferują podmioty wskazane przez odbiorcę. 

Omawiana regulacja wprowadza także pojęcie „siły wyższej” (którego nie zawiera irlandzkie 
prawo cywilne). Określa je jako okoliczności pozostające poza rozsądną kontrolą strony umowy. 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez stronę umowy z uwagi na oko-
liczności mieszczące się w defi nicji siły wyższej, strona naruszająca nie ponosi odpowiedzialności 
za powstałe z tego powodu szkody. Strona dotknięta takimi okolicznościami (naruszająca) musi 
jednakże poinformować drugą stronę bez zbędnej zwłoki w formie pisemnej, że takie okoliczności 
wystąpiły, kiedy wystąpiły, a także jaki jest przewidywany termin ich zakończenia. Umowy mogą 
przyznawać stronom uprawnienie do rozwiązania umowy, jeżeli okoliczności te trwają przez okre-
ślony czas (wcześniej uzgodniony przez strony w umowie). W przypadku braku takiej wyraźnej 
regulacji, strona nie może wypowiedzieć umowy nawet przy istotnych opóźnieniach związanych 
z siłą wyższą.

Kolejna reguła określająca stosunki handlowe na linii odbiorca-dostawca stanowi, że odbior-
ca powinien na prośbę dostawcy przygotować i dostarczyć mu prognozy co do ilości produktów, 
które zamierza od niego nabyć. Obowiązek ten pozwala dostawcy zaplanować swoją produkcję 
oraz – w konsekwencji (w ramach działań długoterminowych) – podejmować ewentualne inwe-
stycje w oparciu o prognozowany zysk z dostaw. 

Co do zasady, odbiorca nie może narzucać na dostawcę dodatkowych opłat za czynności 
wchodzące w zakres obowiązków odbiorcy na podstawie umowy dostawy, tj. odbiór produktów, 
przechowywanie ich, wystawianie czy ujęcie w swojej ofercie. Także w tym przypadku ustawa 
przewiduje wyjątki – mianowicie, gdy czynności te połączone są z obiektywnymi kosztami po stro-
nie odbiorcy, który jednocześnie przedstawi dostawcy rozsądne ich szacunki (ustawa przewiduje 
również obowiązek wskazania – na żądanie dostawcy – podstawy wyliczenia tych szacunków). 
Ponadto, opłaty takie są możliwe w przypadku produktów rolnych (gdy dany produkt nie był od-
bierany/przechowywany/wystawiany czy objęty ofertą w pojedynczym sklepie odbiorcy (w przy-
padku dostaw do jednego sklepu) bądź w co najmniej ¼ sklepów sieci odbiorcy (przy dostawach 
do sieci)).

Następna zasada odnosi się do regulowania terminów płatności należnych dostawcom od 
odbiorców. W braku odmiennych ustaleń umownych, płatności powinny zostać dokonane w termi-
nie nie późniejszym niż 30 dni od dnia otrzymania faktury albo od dnia dostawy (w zależności od 
tego, który z tych dwóch terminów jest późniejszy). Jednakże, strony mogą uregulować w umowie 
odmienne zasady odnoszące się do terminów płatności wymagalnych faktur. Termin ten (w po-
równaniu do terminu ustawowego) może być zarówno skrócony, jak i wydłużony. 

Odbiorcy nie mogą pobierać także jakichkolwiek opłat od dostawców za promocję ich pro-
duktów w swoich sklepach. Ponownie, ustawodawca irlandzki wprowadza możliwość obciąża-
nia dostawców płatnościami z tego tytułu. Dostawca może uczestniczyć w kosztach organizacji 
promocji czy zapłacić odbiorcy wynagrodzenie za zorganizowanie promocji wtedy, gdy wyrazi 
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na to zgodę w umowie. Omawiana ustawa zawiera także inne postanowienia odnoszące się do 
organizowania promocji. Przed rozpoczęciem akcji promocyjnej odbiorca ma obowiązek poinfor-
mowania dostawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o zasadach akcji promocyjnej, tj. o jej czasie 
obowiązywania, częstotliwości akcji promocyjnych, ilości produktów niezbędnych do przeprowa-
dzenia takiej akcji oraz przesłankach stanowiących podstawę do wyliczenia tych szacunkowych 
ilości. Jeżeli strony uzgodniły, że dostawca zapłaci za zorganizowanie akcji promocyjnej, odbiorca 
na żądanie dostawcy ma obowiązek przedstawić szacunki kosztów akcji promocyjnej oraz zasady 
wyliczenia tych kosztów. 

Odbiorca nie jest także upoważniony do obciążania dostawców opłatami z tytułu świadcze-
nia usług marketingowych na rzecz dostawcy związanych ze sprzedażą przez odbiorcę produk-
tów dostawcy. Dostawca może jednak zobowiązać się umownie do ponoszenia tego typu opłat. 
W takim przypadku, umowa musi wyraźnie określać taki obowiązek dostawcy. Płatność musi być 
ustalona na podstawie obiektywnych i rozsądnych szacunków kosztów marketingowych. Wszelkie 
opłaty muszą być ponoszone następnie jedynie w ramach uzgodnień stron dokonanych w umowie. 
Analogicznie do rozwiązania odnoszącego się do ponoszenia opłat z tytułu akcji promocyjnych, 
ustawodawca postanowił, że dostawca ma prawo otrzymać (na swoje żądanie) od odbiorcy sza-
cunki kosztów marketingowych oraz wykazanie podstaw wyliczenia tych szacunków. Na potrzeby 
przedmiotowej zasady ustawa określa spis czynności, które mogą stanowić koszty akcji marketin-
gowych. Są to m.in. badania zachowań konsumentów na rynku, czynności związane z otwarciem 
nowego sklepu czy też przebudową istniejącego. Odbiorca nie może jednak żądać jakichkolwiek 
opłat od dostawcy z tytułu promowania produktów dostawcy na terenie sklepu (nawet za jego 
zgodą wyrażoną na piśmie).

Jedynie za wyraźną zgodą dostawcy odbiorca może pobierać opłaty z tytuły lepszego po-
zycjonowania jego produktów na półkach, a także z tytułu zwiększenia liczby miejsc, w których 
produkty dostawcy są obecne w sklepie. 

Omawiana regulacja irlandzka wprowadziła także zasady rządzące rozliczeniami z tytułu 
ubytków/strat produktów (np. przeterminowane/uszkodzone produkty). Co do zasady, wszelkie 
koszty w tym zakresie ponosi odbiorca, chyba że strony ustalą odmienne zasady w umowie. 
Ustawa określa przy tym postanowienia, które strony muszą obowiązkowo ująć w kontrakcie. Po 
pierwsze, musi zostać uzgodniony średni koszt związany z utylizacją wadliwych produktów. Po 
drugie, umowa musi określać, że dostawca – w każdym przypadku – ma obowiązek pokryć wszelkie 
koszty odbiorcy powstałe w związku ze stratami/ubytkami w produktach wynikłych z zaniedbania 
albo winy dostawcy. Powyżej wskazane zasady związane z produktami wadliwymi odnoszą się 
do produktów, których wada powstała po dostawie. Natomiast w przypadku, gdy produkt został 
już dostarczony jako wadliwy, zastosowanie znajdą ogólne zasady odpowiedzialności odszkodo-
wawczej. Sama ustawa nie wprowadza w tym zakresie żadnych regulacji.

Powyższy – dość szeroki – katalog zasad i obowiązków stron w kontraktach dostawy produk-
tów rolno-spożywczych w sposób stosunkowo kompleksowy reguluje stosunek umowny między 
odbiorcą i dostawcą – pozostawiając w istocie niewielkie możliwości wprowadzenia zmian przez 
strony, przynajmniej w zakresie postanowień istotnych dla umowy. 
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IV. Przestrzeganie zasad ustawowych, compliance
Rozwiązanie przyjęte w Irlandii przybrało postać ustawy – wprowadza zatem obowiązki dla 

wszystkich przedsiębiorców (o ile spełnione są przesłanki podmiotowe i przedmiotowe ustawy). 
Naruszenie ustawy rodzi po stronie przedsiębiorców ryzyko sankcji prywatnoprawnych (o których 
wspomniałem powyżej) oraz publicznoprawnych.

Aby zapewnić stosowanie przez przedsiębiorców zasad wprowadzonych ustawą, prawo 
irlandzkie wprowadziło szereg dodatkowych obowiązków po stronie podmiotów spełniających 
podmiotowe kryteria stosowania ustawy – przedsiębiorcy ci (odbiorcy) zobowiązani są do wpro-
wadzenia określonych zmian w funkcjonowaniu swojego przedsiębiorstwa. Ustawa wymaga, aby 
zmiany te zostały wprowadzone w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życia ustawy. Obowiązek 
ten dotyczy przedsiębiorców, do których znajdują zastosowanie przepisy ustawy na dzień jej wej-
ścia w życie. Brak jest natomiast okresów dostosowawczych dla przedsiębiorców, którzy zostaną 
objęci regulacjami ustawy już po jej wejściu w życie, np. na skutek rozszerzenia swojej działalności 
czy osiągnięcia progowych kwot. 

Po pierwsze, w tym terminie odpowiednie (zainteresowane) działy mają zostać przeszkolone 
z nowej regulacji, natomiast pozostałe osoby z organizacji mają otrzymać o niej stosowne informa-
cje. Szkolenie może prowadzić zarówno sam przedsiębiorca, jak i doradca zewnętrzny. Po drugie, 
każdy przedsiębiorca, który spełnia kryteria podmiotowe ustawy musi ustanowić odpowiednio wy-
szkolonego pracownika, który będzie odpowiedzialny za przestrzeganie przedmiotowej ustawy, 
a także za kontakty z organem antymonopolowym. Dane takiej osoby muszą być przekazane do 
organu ochrony konkurencji. Osoba ta powinna być niezależna od działu zakupów przedsiębior-
cy (tj. nie może być zaangażowana w proces dostaw oraz negocjacji zakupów). Powinna to być 
osoba, której obowiązki w organizacji obejmują szeroko pojęty compliance. Ustawodawca nie 
nakazuje zatrudniania kolejnej osoby w celu zapewnienia zgodności działalności przedsiębiorcy 
z omawianą ustawą, chyba że w ocenie przedsiębiorcy zatrudnienie nowej osoby jest konieczne. 
Omawiane obowiązki może pełnić także wskazana osoba zatrudniona w spółce do minującej.

Poza obowiązkami wskazanymi powyżej, przedsiębiorcy muszą przedkładać organowi an-
tymonopolowemu okresowe raporty. Ma on wskazywać wszelkie okoliczności istotne przy ocenie 
przestrzegania zasad wynikających z tej regulacji. Raport ma być składany na specjalnie przygo-
towanym przez organ antymonopolowy formularzu i musi być przedkładany corocznie do końca 
marca10. 

Wszelkie dokumenty, umowy, uzgodnienia związane z omawianą regulacją mają być przecho-
wywane przez odbiorcę przez okres co najmniej 6 lat. Dostawca nie ma takiego obowiązku usta-
wowego, jednakże wytyczne wydane przez Departament Pracy i Przedsiębiorczości (Department 
of Jobs, Enterprise and Innovation) zachęcają dostawców do przechowywania takiej dokumentacji 
(choćby na potrzeby ewentualnych powództw prywatnoprawnych).

Jako że wprowadzona regulacja ma pomagać stronie słabszej (głównie w tym przypadku 
dostawcy) i ograniczać nieuczciwe praktyki odbiorców, analogiczne jak powyżej obowiązki nie 
zostały nałożone na dostawców. 

10 Competition and Consumer Protection Commission. Consumer Protection Act 2007 (Grocery Goods Undertakings) Regulations 2016. Guidance on 
completing the annual compliance report.
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V. Sankcje za naruszenie reguł współpracy pomiędzy odbiorcą 
a dostawcą wyznaczonych nową ustawą

Organem, któremu powierzono publicznoprawne egzekwowanie realizowania ustawy jest 
irlandzki organ antymonopolowy (the Competition and Consumer Protection Commission). Brak 
przestrzegania reguł określonych omawianą ustawą jest zagrożony sankcjami nakładanymi na 
naruszyciela. Sankcje te mogą zostać nałożone także za niestosowanie się do nakazów organu 
antymonopolowego znajdujących się w decyzji stwierdzającej naruszenie (contravention notice). 

Ustawodawca irlandzki przewidział, iż za naruszenie omawianej ustawy może zostać nało-
żona kara pieniężna oraz sankcja karna. Wysokość tych dolegliwości różni się w zależności od 
wagi popełnionego naruszenia. Przy naruszeniu lżejszym – określonym w prawie irlandzkim jako 
summary offence – kary są niższe, natomiast popełnienie naruszenia o cięższym charakterze – 
indictable offence – zagrożone jest surowszymi karami. 

Pierwsze naruszenie za wykroczenie summary offence jest zagrożone karą pieniężną, któ-
rej maksymalna wysokość to 3 tys. EUR lub karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Kary te 
mogą zostać nałożone łącznie. Każde kolejne naruszenie omawianej regulacji może skutkować 
karą pieniężną, której maksymalna wysokość wzrasta i wynosi 5 tys. EUR lub karą pozbawienia 
wolności, przy czym jej maksymalny okres trwania to 12 miesięcy. Kary za naruszenie zasad 
wyznaczonych w relacji odbiorca-dostawca należy uznać za dotkliwe. O ile wysokość kary pie-
niężnej nie jest znacząca (w porównaniu z wartościami zawieranych kontraktów), o tyle moż-
liwość zastosowania sankcji karnej może skutecznie odstraszać od naruszania ustawowych 
obowiązków.

Jeżeli naruszyciel, pomimo decyzji uznającej naruszenie oraz nakładającej karę (kary), 
w dalszym ciągu nie przestrzega ustawy czy też kontynuuje niedozwolone praktyki handlowe, 
podlega dalszej karze grzywny. Jej maksymalna wysokość to 500 EUR za każdy dzień dalszego 
naruszenia.

Ustawodawca irlandzki wprowadził dalsze (surowsze) kary dla podmiotów, które dopusz-
czają się naruszeń ciężkich, tj. popełniają wykroczenie indictable offence. Tutaj kary za pierwszy 
przypadek naruszenia są zdecydowanie bardziej dotkliwe. Kara pieniężna może zostać nałożo-
na w maksymalnej wysokości 60 tys. EUR, natomiast kara pozbawienia wolności może zostać 
orzeczona w wymiarze do 18 miesięcy. Każde kolejne naruszenie zagrożone jest karą pieniężną 
100 tys. EUR lub karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 24 miesięcy. Kary mogą zostać 
nałożone łącznie.

Okoliczności oraz konkluzje zawarte w wyroku sądu rozpatrującego naruszenie mają charak-
ter wiążący dla innych procesów. Ma to szczególne znaczenie przy pozwach prywatnoprawnych. 
Dzięki takiemu domniemaniu powód nie będzie zobowiązany dowodzić faktu oraz okoliczno-
ści naruszenia. Departament Pracy i Przedsiębiorczości (Department of Jobs, Enterprise and 
Innovation) w wydanych wytycznych wskazuje, iż omawiana regulacja nie stoi na przeszkodzie 
powództw prywatnoprawnych. Co więcej, zawarte w niej rozwiązania mają przyczynić do zwięk-
szonej skuteczności w zakresie dochodzenia roszczeń w stosunku do obiorcy z tytułu stosowania 
nieuczciwych praktyk handlowych.
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VI. Podejście irlandzkie a podejście polskie
Niniejszy artykuł jest okazją do porównania rozwiązań wprowadzonych w Irlandii do tych 

wypracowanych przez ustawodawcę w Polsce. Najważniejsze różnice odnoszą się do listy za-
kazanych praktyk, sankcji za naruszenie oraz innych obowiązków związanych z zapewnieniem 
przestrzegania przepisów ustawy. 

Co do pierwszego punktu: ustawodawca irlandzki oraz polski przyjęli zupełnie inny model 
legislacji. Ustawa irlandzka oparła się na zamkniętym katalogu, który określa zasady znajdujące 
zastosowanie do kontraktów na dostawę produktów rolno-spożywczych. Wykaz tych reguł został 
wskazany w pkt II niniejszego artykułu. Ustawa polska natomiast przyjęła niedookreślony (otwarty) 
katalog niedozwolonych praktyk. Zgodnie z art. 6 upnwpk zakazane jest nieuczciwe wykorzysty-
wanie przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy. 
Przewagą kontraktową w rozumieniu tej ustawy jest sytuacja, w której dla jednej strony nie istnieją 
wystarczające i faktyczne możliwości nabycia/zbycia produktów rolnych lub spożywczych od innego 
podmiotu oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść drugiej 
strony. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej wska-
zuje jedynie kilka nazwanych praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Są 
to postanowienia dotyczące m.in. możliwości nieuzasadnionego rozwiązania umowy lub grożenia 
rozwiązaniem umowy czy przyznanie wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, 
odstąpienie od niej lub jej wypowiedzenie. Inne praktyki handlowe w ramach łańcucha dostaw 
produktów rolno-spożywczych będą podlegały ocenie każdorazowo w oparciu o ramy wskazane 
w upnwpk. Polskie rozwiązania są zatem odmienne od tych przyjętych w Irlandii. Ustawodawca 
irlandzki przyjął zamkniętą listę zasad znajdujących zastosowanie w relacjach pomiędzy nabywcą 
a dostawcą. Zapewnia ona większą pewność co do reguł kontraktowania oraz chroni obie strony 
przed nadmierną ingerencją organu antymonopolowego w ich relacje handlowe.

Kolejna różnica odnosi się do potencjalnego naruszenia. W Irlandii do naruszenia dojdzie 
z chwilą, gdy przedsiębiorca zachowa się w sposób sprzeczny z określoną normą. W Polsce na-
tomiast dane zachowanie będzie uznane za niedozwolone (w świetle przepisów ustawy) tylko pod 
warunkiem uznania, iż strona silniejsza dysponuje „przewagą kontraktową”. Będzie się zatem zda-
rzać, iż w relacjach odbiorca-dostawca będą występowały w dalszym ciągu niedozwolone praktyki, 
których organ antymonopolowy nie będzie mógł zwalczać z uwagi na brak posiadania przez stronę 
silniejszą „przewagi kontaktowej”. Rozwiązanie przyjęte w Irlandii lepiej chroni przed stosowaniem 
nieuczciwych praktyk handlowych. Do chwili obecnej nie wykształciły się w Polsce kryteria oceny, 
kiedy można uznać, iż strona posiada „przewagę kontraktową”. Skuteczność upnwpk będzie zale-
żała znacząco od wykształcenia się tych reguł. Niemniej jednak, celem regulacji wprowadzonych 
zarówno w Irlandii, jak i w Polsce miało być wprowadzenie praktyk kontraktowania na dostawę 
produktów rolno-spożywczych oraz wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w tych 
relacjach. Ustawa przyjęta w Irlandii obejmuje wszystkie umowy handlowe, nakazując stronom, 
aby te umowy zawierały odpowiednie postanowienia. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej pozostawia natomiast dowolność ustalenia treści kon-
traktu tak długo, jak jedna ze stron nie dysponuje przewagą kontraktową. Strona słabsza w takiej 
relacji często będzie musiała się godzić na postanowienia nieuczciwe, ponieważ w negocjacjach 
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nie będzie dysponować należytą ochroną ustawową. Dopiero po zawarciu takiej umowy organ 
antymonopolowy będzie upoważniony do weryfi kowania czy nie doszło do naruszenia upnwpk. 

Niemniej jednak dopiero po dłuższym okresie obowiązywania ustawy będzie można zwe-
ryfi kować, w jaki sposób obie regulacje chronią stronę słabszą i uniemożliwiają stosowanie nie-
uczciwych praktyk handlowych. Polskie rozwiązanie umożliwia nałożenie na naruszyciela sankcji 
fi nansowej w o wiele wyższej wysokości niż to jest dopuszczalne w Irlandii. Natomiast prawo 
irlandzkie wprowadziło w ramach konsekwencji za naruszenie przepisów ustawy także sankcje 
karne, których w Polskim systemie prawnym (póki co) nie ma. 

Ostatnia istotna różnica odnosi się do innych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców 
w ustawie. Polski ustawodawca przyjął, iż implementacja postanowień umownych do swojej 
działalności biznesowej należy do wyłącznej kompetencji przedsiębiorcy i za jego dobrowolnym 
działaniem. Tylko od woli przedsiębiorcy będzie zależało zatem czy zawierane umowy będą 
uwzględniały postanowienia upnwpk. Rozwiązania w Irlandii wprowadzają dodatkowy poziom 
mający na celu zapewnienie stosowania przepisów ustawy – poprzez nakaz wprowadzenia okre-
ślonych zmian w strukturze przedsiębiorstw podmiotów objętych zakresem ustawy oraz stoso-
wania reguł compliance. 

VII. Podsumowanie
Analizowany akt w sposób kompleksowy uregulował zasady współpracy stron w zakresie 

dostaw produktów rolnych w Irlandii. Zawiera on szczegółowy katalog obowiązków, reguł i zasad, 
które mają wyeliminować dysproporcję ekonomiczną pomiędzy stronami. 

Istotne jest, iż część reguł, które w podstawowym brzmieniu chronią słabszą stronę (którą 
w założeniu twórców regulacji są dostawcy) może być przez strony umownie modyfi kowana. Taka 
możliwość może doprowadzić do dalszych dysproporcji pomiędzy stronami, tym razem w świetle 
reguł ustawowych. Strona silniejsza może bowiem wymuszać na swoim dostawcy wprowadzenie 
modyfi kacji umownych zmieniających (w dozwolonym zakresie) podstawowe zasady określone 
w omawianej ustawie. Możliwość taka istnieje jednakże jedynie w odniesieniu do części wpro-
wadzonych rozwiązań. W dalszym ciągu zatem dostawcy będą chronieni przez postanowienia 
ustawowe, które nie mogą zostać zmienione. 

Ostateczne wnioski co do skuteczności aktu będzie można wyciągnąć dopiero po kilku latach 
funkcjonowania nowej regulacji. Istotnym czynnikiem kształtującym praktykę stosowania regulacji 
i wpływającym na zwiększenie świadomości stron, co do bezwzględnej konieczności kontrakto-
wania z poszanowaniem wprowadzonych reguł, będzie miała aktywność organu antymonopo-
lowego w zakresie weryfi kowania zgodności działalności przedsiębiorców z omawianą ustawą. 
Wprowadzone instrumenty, w szczególności obowiązki raportowania do organu antymonopolo-
wego, pozwalają przypuszczać, że ten sektor gospodarki będzie pod szczególnym nadzorem 
organu antymonopolowego.

Uważam, iż regulacja przyjęta w Irlandii jednoznacznie wyznacza ramy nowych obowiązków 
i zasad. Brak jest niepewności co do rozumienia poszczególnych norm prawnych. Prezentuje ona 
listę zasad, które muszą znajdować się w kontraktach na dostawę produktów rolno-spożywczych. 
Dodatkowo, tuż przed wejściem w życie omawianej ustawy zostały wydane wytyczne wyjaśniające 
nowe zasady. Taki sposób legislacji pozwala przedsiębiorcom dostosować swoją działalność do 



43 Grzegorz Koguciuk            Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 8(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.6.3

omawianej ustawy, ale zapewnia także możliwość weryfi kowania kontraktów pod kątem zgodności 
z wprowadzoną regulacją. Co więcej, irlandzki organ antymonopolowy zobowiązał się publicznie 
do świadczenia doradztwa w zakresie dostosowania działalności przedsiębiorców do nowych 
wymogów określonych omawianą ustawą11.

Każdy podmiot (do którego adresowana jest ustawa) ma obowiązek w swojej codziennej 
działalności stosować przepisy omawianej ustawy. Coroczny obowiązek raportowania oraz ko-
nieczność wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za compliance zapewnia, iż przepisy nowej ustawy 
staną się częścią struktury i działalności przedsiębiorców. 
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Streszczenie 
W dniu 12 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nie-
uczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 
Ustawa ta wprowadza do porządku prawnego nową instytucję zakazu nieuczciwego wykorzysty-
wania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy 
produktów rolnych lub spożywczych. Niniejszy artykuł został poświęcony analizie przesłanek 
stwierdzenia istnienia przewagi kontraktowej w relacji dostawca – nabywca, to jest braku wy-
starczających i faktycznych możliwości zbycia (nabycia) produktów rolnych lub spożywczych do 
innych nabywców (od innych dostawców), a także znacznej dysproporcji ekonomicznej pomię-
dzy kontrahentami. Przesłanki te budzą poważne wątpliwości interpretacyjne, a możliwość ich 
zastosowania w praktyce rodzi wiele pytań. Autorzy niniejszego artykułu analizują je zatem pod 
kątem językowym oraz systemowym, uwzględniając przy tym koncepcje powstałe na gruncie 
pokrewnego prawa ochrony konkurencji. W artykule nakreślono również kontekst międzynaro-
dowy, wskazując na wybrane pokrewne rozwiązania przyjęte w ustawodawstwach krajów Unii 
Europejskiej. 
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Słowa kluczowe: ciężar dowodu; dostawca; nabywca; produkty rolne i spożywcze; przewaga 
kontraktowa; rynek właściwy; wystarczające i faktyczne możliwości zbycia/nabycia. 

JEL: K21

I. Uwagi wprowadzające
W dniu 12 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzy-

sty waniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (dalej: Ustawa)1. 
Ustawodawca, tworząc omawianą regulację, postawił sobie za cel zwiększenie bezpieczeństwa 
żywnościowego państwa poprzez wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych 
z łańcucha dostaw surowców rolnych i żywności, które to praktyki mogą ujawniać się w ramach 
relacji kontraktowych pomiędzy dostawcami, a nabywcami tego rodzaju produktów2. W szcze-
gólności chodzi tutaj o ochronę słabszej strony relacji kontraktowej (niezależnie od tego czy jest 
dostawcą, czy nabywcą) jako wrażliwszej na nadużycia ze strony podmiotu o przeważającej po-
zycji ekonomicznej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że zdecydowanie częściej podmiotem „chro-
nionym” Ustawą będą wytwórcy produktów rolnych i spożywczych, zmagający się z potężnymi 
nabywcami, takimi jak przetwórcy spożywczy lub sieci handlowe3. Podmiotem, który stoi na straży 
realizacji Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK).

Zasadniczym elementem Ustawy jest ustanowiony w jej art. 6 generalny zakaz nieuczciwego 
wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem 
nabywcy produktów rolnych lub spożywczych. Uszczegółowienia poszczególnych elementów 
składających się na ten zakaz dokonano natomiast w art. 7 Ustawy. 

Z perspektywy tematyki niniejszego artykułu podstawowe znaczenie ma art. 7 ust. 1 Ustawy, 
w którym zawarto defi nicję przewagi kontraktowej. Istnienie takiej przewagi, podobnie jak posia-
danie pozycji dominującej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (dalej: uokik)4, samo w sobie nie jest zakazane. Przy czym warto w tym miejscu 
podkreślić, że tym co odróżnia przewagę kontraktową od posiadania pozycji dominującej jest to, 
że przewaga kontraktowa jest opisem pewnej sytuacji faktycznej istniejącej pomiędzy dwoma 
przedsiębiorcami o różnych potencjałach ekonomicznych, a nie opisem cech jednego z takich 
przedsiębiorców (Kohutek, 2017).

Stwierdzenie istnienia przewagi kontraktowej w badanej relacji biznesowej pomiędzy do-
stawcą a nabywcą jest w zasadzie kluczowym elementem dla późniejszego ustalenia czy mamy 
do czynienia z niedozwoloną praktyką, o której mowa w art. 6 Ustawy (Salitra, 2017). Dopiero 
po stwierdzeniu istnienia przewagi kontraktowej zasadne jest podejmowanie dalszych kroków, 
tj. analizowanie zachowania nabywcy (dostawcy) posiadającego przewagę kontraktową jako nie-
uczciwego w rozumieniu art. 7 ust. 2 Ustawy. Oczywiście mogą zdarzyć się w obrocie rynkowym 

1 Ustawa z dn. 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. 1.
3 Nabywcy mogą natomiast podlegać ochronie w szczególności względem dostawców oferujących produkty znanych marek cechujących się wysokim 
stopniem rozpoznawalności wśród konsumentów, na które występuje duży popyt.
4 T.j. Dz.U. 2017, poz. 229 z późn. zm.
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sytuacje, w których przedsiębiorca (A) będzie przebywać w niekorzystnej dla niego relacji kontrak-
towej z odbiorcą lub nabywcą (B), ale pomiędzy tymi podmiotami nie zaistnieje stosunek, który 
można określić mianem przewagi kontraktowej. Należy przyjąć, że w takich sytuacjach Ustawa nie 
powinna znaleźć zastosowania. Przy czym za błędną należy uznać interpretację, w której Prezes 
UOKiK a priori potwierdzałyby istnienie przewagi kontraktowej w sytuacji, gdy jeden z podmiotów 
znajduje się w gorszej pozycji kontraktowej względem drugiego, tylko w oparciu o konstatację, 
że w „normalnych” warunkach gospodarowania (tj. bez zaistnienia przewagi kontraktowej) ten 
słabszy ekonomicznie podmiot nawiązałby współpracę z innym kontrahentem na bardziej ko-
rzystnych zasadach.

Ustawowa defi nicja przewagi kontraktowej obejmuje taką sytuację (i) nabywcy względem do-
stawcy, w której dla dostawcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości zbycia produktów 
rolnych lub spożywczych do innych nabywców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale 
ekonomicznym na korzyść nabywcy albo (ii) 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 ko-
rzyść dostawcy. Defi nicja ma charakter dwustronny (tj. obejmuje zarówno stronę popytową, jak 
i podażową). Stwierdzenie istnienia przewagi kontraktowej uzależnione jest od kumulatywnego 
zaistnienia dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest brak wystarczających i faktycznych możliwości 
słabszej ekonomicznie strony do zbycia (nabycia) produktów rolnych lub spożywczych do innych 
nabywców (od innych dostawców). Drugą przesłanką zaś jest znaczna dysproporcja w potencjale 
ekonomicznym na korzyść jednej ze stron. Brak spełnienia którejkolwiek z przesłanek wyłącza 
zastosowanie Ustawy.

Obydwie te przesłanki mają charakter wysoce ogólnikowy i niejednoznaczny. Ustawodawca 
w treści aktu nie zawarł żadnych wskazówek, w jaki sposób należy dekodować pojęcia użyte 
w defi nicji przewagi kontraktowej. Sprawia to, że omawiana regulacja jest bardzo elastyczna i po-
jemna. Ustawa będzie niejako wypełniana treścią dopiero na etapie stosowania przez Prezesa 
UOKiK. W zamyśle ustawodawcy ma to zapewne pozwolić na aktywne i skuteczne realizowa-
nie celów Ustawy na bardzo zróżnicowanych i dynamicznych rynkach rolnych i spożywczych. 
Jednocześnie jednak nie buduje to poczucia pewności prawa wśród przedsiębiorców, będących 
przecież głównymi adresatami regulacji (Stawicki, 2017). Niezwykle trudne jest bowiem określe-
nie (w szczególności z perspektywy silniejszej ekonomicznie strony), w jakiej konkretnie sytuacji 
mamy do czynienia z przewagą kontraktową, co w praktyce może obniżać poziom wzajemnego 
zaufania pomiędzy stronami wielu transakcji na rynkach rolno-spożywczych. Będzie tak przy-
najmniej do czasu wypracowania konkretnych i stałych praktyk orzeczniczych w tym zakresie, 
w szczególności w postępowaniach prowadzonych przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Z tej 
perspektywy niebagatelne znaczenie będą miały również orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wydane na gruncie Ustawy. Niestety nie można oczekiwać, że pojawią się one 
w najbliższym czasie. Warto również zaznaczyć, że ze względu na relatywnie krótki okres obo-
wiązywania omawianej regulacji, zagadnienie przesłanek stwierdzenia przewagi kontraktowej nie 
było jeszcze przedmiotem pogłębionych rozważań doktrynalnych.

W niniejszym artykule próbujemy zatem przeanalizować te dwie przesłanki z różnych per-
spektyw. Mając na uwadze brak szczegółowych defi nicji ustawowych, w pierwszej kolejności 
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staramy się wyjaśnić ich znaczenie na gruncie literalnego rozumienia (poprzez odwołania do 
defi nicji słownikowych), aby następnie odnieść się do systemowego umiejscowienia omawianej 
regulacji. Biorąc pod uwagę nowość Ustawy oraz brak rozstrzygnięć wydanych na jej podsta-
wie, odwołujemy się do zbliżonych konstrukcji przewidzianych w pokrewnych przepisach prawa 
konkurencji. Nakreślamy również kontekst międzynarodowy, przywołując przykłady podobnych 
rozwiązań legislacyjnych z innych krajów Unii Europejskiej. Podejmujemy również próbę przeło-
żenia analizowanych przesłanek na grunt praktyki. Na końcu artykułu podnosimy także postulaty 
de lege ferenda. 

II. Przesłanka braku wystarczających i faktycznych możliwości zbycia 
albo nabycia produktów

1. Uwagi ogólne

Pierwszą z omawianych przesłanek jest brak wystarczających i faktycznych możliwości zby-
cia produktów rolnych lub spożywczych do innych nabywców (jeśli stroną słabszą ekonomicznie 
jest dostawca) albo brak wystarczających i faktycznych możliwości nabycia produktów rolnych 
lub spożywczych od innych dostawców (jeśli stroną słabszą ekonomicznie jest nabywca). Dla 
porządku wskazujemy, że w naszej opinii przesłankę braku możliwości zbycia (nabycia) do (od) 
innych nabywców (dostawców) należy traktować jako całość, choć składa się ona niejako z dwóch 
elementów (podprzesłanek) – braku wystarczających oraz braku faktycznych możliwości zbycia 
(nabycia) produktów. 

Muszą one zaistnieć łącznie, na co wskazuje zastosowana koniunkcja5. Przy czym pozosta-
wiamy na boku rozważania dotyczące logiczności zastosowanej konstrukcji przepisu. Przyjmujemy 
bowiem, że żadne z zastosowanych przez ustawodawcę słów nie znalazło się w omawianej regu-
lacji przypadkiem. Przyjmujemy, że można potwierdzić spełnienie tej przesłanki, jeżeli zaistnieją 
faktyczne możliwości zbycia (nabycia) towarów, ale nie będą one wystarczające dla danego do-
stawcy (nabywcy). Jednocześnie, jak się wydaje, nie sposób stwierdzić, że istnieją wystarczające 
możliwości pozyskania innego kontrahenta, jeśli takie możliwości faktycznie nie występują.

W doktrynie wskazuje się, że przesłanka ta oznacza w praktyce zaistnienie efektu zamknię-
cia (locked-in) słabszego ekonomicznie dostawcy (nabywcy) w ramach relacji biznesowych ze 
swym silniejszym ekonomicznie nabywcą (dostawcą). Dlatego też K. Kohutek określił ją mia-
nem „przesłanki zamknięcia” (Kohutek, 2017). Innymi słowy, z przesłanką tą mamy do czynienia 
w sytuacji, w której przedsiębiorca o gorszej pozycji ekonomicznej w ramach relacji B2B nie jest 
w stanie pozyskać innego kontrahenta dla zbywanych (lub nabywanych) produktów rolnych lub 
spożywczych. Sytuację taką można porównać do ekonomicznego uzależnienia. Zjawisko to jest 
po części związane z tzw. Spiraleffekt, tj. efektem spirali, przez który rozumieć należy sytuację, 
w której nabywca posiadający istotną siłę nabywczą – kosztem własnych dostawców – będzie 
5 Podobne podejście prezentuje K. Kohutek (2017) oraz M. Salitra (2017). Warto przy tym wspomnieć, że taka konstrukcja pierwszej przesłanki była 
(słusznie) krytykowana na etapie uchwalania Ustawy m.in. przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, które zwróciło uwagę, że obie „podprzesłanki” 
tworzą nielogiczną całość. W opinii SPK dla zaistnienia przewagi kontraktowej „nie mogą istnieć wystarczające możliwości zbycia produktów, ale jed-
nocześnie (koniunkcja) nie mogą istnieć faktyczne możliwości zbycia”, zob. Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, Uwagi grupy roboczej SPK do Projektu 
założeń Projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Prokuratoria Generalna zaproponowała natomiast 
zastąpienie spójnika „i” przecinkiem („wystarczające, faktyczne możliwości…”), co uzasadniała przypuszczeniem, że w przypadku dostaw produktów 
rolnych lub spożywczych, ich producent nigdy nie będzie całkowicie pozbawiony faktycznych możliwości ich sprzedaży innemu odbiorcy; zob. Prokuratoria 
Generalna Skarbu Państwa, Opinia w przedmiocie projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczymi z dnia 29 sierpnia 2016 r. 



48 Agnieszka Staszek, Mateusz Mroczek           Przesłanki stwierdzenia przewagi kontraktowej w praktyce nieuczciwego…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 8(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.6.4

w stanie oferować swoim klientom bardziej atrakcyjne produkty (Łyszczarz, 2017). W konsekwencji 
będzie to prowadzić do eliminacji z rynku konkurentów nabywcy, którzy nie będą w stanie oferować 
klientom równie korzystnych warunków, a tym samym krąg podmiotów, z którymi kontraktować 
mógłby dostawca będzie stawać się coraz węższy. 

Uważamy, że zasadne jest szerokie rozumienie tej przesłanki, obejmujące zarówno względy 
ilościowe, tj. brak możliwości zbycia (nabycia) podobnej ilości danego towaru do (od) innych kon-
trahentów, jak i jakościowe, tj. brak możliwości zbycia (nabycia) danego towaru na warunkach lub 
o charakterystyce zapewniających dalsze optymalne funkcjonowanie słabszej strony danej relacji 
i bez uszczerbku dla jej szeroko rozumianych interesów i potencjału. Wskazuje na to choćby treść 
uzasadnienia do projektu Ustawy, w którym wyraźnie podkreślono m.in. troskę o jakość towarów 
wprowadzanych do obrotu oraz działalność innowacyjną przedsiębiorców, które mogłyby ucierpieć 
w sytuacji nadmiernego „drenowania” ekonomicznego przez podmioty o większej sile rynkowej6. 
Takie podejście potwierdza zresztą sam UOKiK, który wskazuje, że badać będzie niekorzystne 
skutki zachowania danego przedsiębiorcy na ilość, jakość, cenę towarów lub zakres wyboru do-
stępny konsumentom lub innym nabywcom (UOKiK, 2017, s. 9).

2. Brak wystarczających możliwości zbycia (nabycia) produktów

Pierwszy element przesłanki zamknięcia obejmuje sytuację, w której dla dostawcy (nabywcy) 
nie istnieją wystarczające możliwości zbycia (nabycia) produktów. Oznacza to, że dla słabszego 
ekonomicznie podmiotu nie ma możliwości nawiązania współpracy z innym kontrahentem lub taka 
możliwość istnieje, ale z różnych względów nawiązanie współpracy jest niekorzystne w szerokim 
tego słowa znaczeniu (vide powyższe rozważania dotyczące szerokiego rozumienia przesłanki za-
mknięcia). Ustawa nie zawiera jakichkolwiek wskaźników, progów, które pozwoliłyby na określenie 
granicy pomiędzy wystarczającymi a niewystarczającymi możliwościami pozyskania innych kon-
trahentów. Dlatego kwestia ta będzie rozstrzygana indywidualnie w każdej prowadzonej sprawie. 

Analizę tej podprzesłanki rozpocznijmy od interpretacji językowej (gramatycznej). Przyimek 
„dla” wyznacza „obiekt odniesienia komunikowanego sądu, najczęściej osobę, z punktu widzenia 
której sąd ten jest wydawany” (Słownik Języka Polskiego PWN). Natomiast według słownikowej 
defi nicji słowo „wystarczający” oznacza „taki, który spełnia wymagania lub oczekiwania” (Słownik 
Języka Polskiego PWN). W naszej opinii wykładnia językowa omawianej podprzesłanki („dla do-
stawcy nie istnieją wystarczające...”) może skłaniać do przyjęcia wniosku, że oparta jest ona na 
subiektywnej ocenie sytuacji słabszego ekonomicznie przedsiębiorcy znajdującego się w konkret-
nej relacji biznesowej, odnośnie do braku możliwości (niekorzystności) nawiązania współpracy 
handlowej z innym kontrahentem. 

Sytuacja, w której dla konkretnego podmiotu (tj. obiektu odniesienia komunikowanego sądu) 
nie istnieją wystarczające możliwości zbycia (nabycia) produktów, oznacza, że ten konkretny pod-
miot nie widzi możliwości (korzystności) nawiązania współpracy z innym dostawcą lub nabywcą 
na gruncie zdefi niowanych przez siebie wymagań lub oczekiwań biznesowych. Może to wynikać 
z przyczyn natury obiektywnej – jak np. wrażliwość danego towaru na długotrwały transport, ale 
też z powodów bardziej zindywidualizowanych – jak np. dbałość o renomę, która mogłaby doznać 
uszczerbku w przypadku nawiązania współpracy handlowej z innym kontrahentem o gorszym 
6 Uzasadnienie do projektu Ustawy, s. 1.
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wizerunku rynkowym. W tym świetle wydaje się, że nie sposób stwierdzić, iż coś jest wystarczające 
lub niewystarczające w sposób abstrakcyjny i bez odniesienia tego do indywidualnych zapatrywań 
konkretnego podmiotu na jego własną sytuację ekonomiczną, prawną itp. Z perspektywy koncepcji 
racjonalnego gospodarowania to podmiot gospodarczy posiada bowiem najlepszą wiedzę odnośnie 
do własnych potrzeb, oczekiwań i możliwości biznesowych w ramach danej relacji kontraktowej. 

Opierając się na językowym rozumieniu omawianej podprzesłanki, implikującym subiektyw-
ność jej oceny, nie sposób wskazać uniwersalnych narzędzi do wykazania jej spełnienia, które 
mógłby zastosować Prezes UOKiK. Poza oczywiście zwróceniem się do słabszego ekonomicznie 
przedsiębiorcy z wezwaniem do przedstawienia umotywowanych wyjaśnień dotyczących (nie)
istnienia wystarczających możliwości zbycia (nabycia) produktów do (od) innych kontrahentów. 
Analiza spełnienia tej przesłanki w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami i w oderwaniu od ewen-
tualnego postępowania administracyjnego również jest bardzo trudna. Strony transakcji niejed-
nokrotnie nie mają wystarczającej wiedzy o sytuacji ekonomicznej swojego kontrahenta, w tym 
o jego (potencjalnych) relacjach z podmiotami trzecimi. Można sobie zatem wyobrazić sytuacje, 
w których przedsiębiorcy o dużym potencjale ekonomicznym będą wymagać od swoich mniejszych 
kontrahentów przedkładania formalnych zapewnień, o tym, iż aktywnie współpracują z innymi 
nabywcami (dostawcami), względnie posiadają możliwość nawiązania takich relacji.

3. Przesłanka faktycznych możliwości zbycia

Drugi element przesłanki zamknięcia obejmuje sytuację, w której dla dostawcy (nabywcy) nie 
istnieją faktyczne możliwości zbycia (nabycia) produktów. Zgodnie z defi nicją słownikową przez 
pojęcie „faktyczny” rozumieć należy: „oparty na faktach, będący faktem; rzeczywisty” (Doroszewski, 
1958–1969) albo „zgodny z rzeczywistością, a nie taki, jaki mógłby się wydawać komuś na pod-
stawie obserwacji lub uzyskanych informacji” (Żmigrodzki, 2017). Chodzi więc tutaj o obiektywne, 
rzeczywiście (nie)istniejące możliwości pozyskania innego kontrahenta przez słabszy ekonomicznie 
podmiot. Ustawa również i w tym przypadku nie wskazuje jednak, w jaki sposób należy ustalać 
spełnienie tej podprzesłanki. Niemniej wydaje się, że akurat w tym przypadku można sięgnąć do 
wypracowanych przez lata metod i narzędzi będących w dyspozycji organu ochrony konkurencji.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zagadnienie wyznaczania rynków, na których 
funkcjonują podmioty objęte zakresem Ustawy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że naruszenie zaka-
zu wykorzystywania przewagi kontraktowej zawsze będzie odbywało się i oddziaływało na pewien 
rynek (rynki) w ramach łańcucha dostaw towarów spożywczych lub rolnych. Ustawa nie zawiera 
jednak żadnych konkretnych odniesień do tej kwestii. Jedynie w art. 37 Ustawy wskazano, że przy 
ustalaniu wysokości nakładanej kary Prezes UOKiK powinien wziąć pod uwagę takie czynniki, 
jak skutki rynkowe naruszenia przepisów Ustawy, a także specyfi kę rynku, na którym doszło do 
naruszenia. Nasuwa się więc pytanie, czy i w jakim zakresie organ powinien w tej kwestii zaczerp-
nąć z koncepcji stworzonych na gruncie uokik (defi nicja rynku właściwego z art. 4 pkt 9 uokik), 
uznk (pojęcie rynku stworzone na gruncie art. 15 ust. pkt 9 uznk), czy też może wytworzyć jakąś 
autonomiczną koncepcję wyznaczania rynku jedynie na potrzeby stosowania Ustawy? M. Salitra 
proponuje określanie rynku jako rynku wykreowanego jedynie pomiędzy stronami umowy nabycia 
produktów rolnych lub spożywczych (Salitra, 2017). Jednakże w opublikowanych przez UOKiK 
wyjaśnieniach jednoznacznie podkreślono, że Ustawa stosowana będzie nie tyle w celu ochrony 
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samych stron konfl iktu, ile przede wszystkim uczciwej konkurencji, a także konsumentów (UOKiK, 
2017, s. 9). Nie bez znaczenia jest również przywołana wyżej kwestia wyznaczania specyfi ki ryn-
ku, na którym doszło do naruszenia. Można z tego wyciągnąć wniosek, że przy ustalaniu otocze-
nia rynkowego przedsiębiorców, względem których stosowana jest Ustawa, powinny być brane 
pod uwagę podobne czynniki, jak przy ustalaniu rynku właściwego na gruncie uokik. W naszej 
opinii zawężone spojrzenie na rynek przy stosowaniu Ustawy nie będzie bowiem wystarczające 
dla stwierdzenia (wykluczenia) możliwości pozyskania innych kontrahentów przez słabszy eko-
nomicznie podmiot, a także dla ustalenia specyfi ki funkcjonowania takiego rynku. Jak się zdaje, 
nie można tutaj jednak mówić o prostym zastosowaniu koncepcji rynku właściwego w rozumieniu 
uokik – przede wszystkim ze względu fakt, że takie podejście odrzucił ustawodawca, nie zawie-
rając w treści Ustawy odpowiedniego odesłania. 

W naszej opinii zasadne jest zaczerpnięcie pewnych narzędzi prawa ochrony konkurencji, 
które służą do analizowania otoczenia rynkowego przedsiębiorców w szerszej perspektywie – 
z uwzględnieniem metod ilościowych oraz jakościowych (zob. Matuszczak-Piasta, 2013). Chodzi 
tu przede wszystkim o analizy i badania rynkowe, m.in. przeprowadzane z wykorzystaniem wy-
nikającej z art. 14 Ustawy możliwości pozyskiwania informacji od przedsiębiorców. Przydatne 
w tym zakresie mogą się okazać metody ustalania substytucyjności produktów, określania zasięgu 
lokalnych rynków produktowych. Ze względu na sezonowość produktów rolnych niejednokrotnie 
konieczne będzie uwzględnianie również aspektów czasowych7.

Reasumując, w naszej opinii procedura badania podprzesłanki faktycznych możliwości zby-
cia (nabycia) produktów powinna opierać się na kompleksowej analizie, w której zidentyfi kowana 
zostanie możliwie szeroka grupa potencjalnych kontrahentów słabszej ekonomicznie strony. Zbiór 
takich podmiotów powinien zostać następnie poddany wyselekcjonowaniu pod kątem czynników 
uwzględniających potencjał ekonomiczny podmiotu o gorszej pozycji, stan i strukturę rynku, cha-
rakterystykę danego towaru (m.in. ceny, wymogi jakościowe, otoczenie regulacyjne, właściwości 
transportowe, istniejący system dystrybucji, koszty marketingowe nawiązania współpracy z in-
nymi podmiotami itp.), a także inne czynniki, które w konkretnej sprawie Prezes UOKiK uzna za 
przydatne. O spełnieniu omawianej podprzesłanki będzie można mówić, jeśli w wyniku takiego 
procesu eliminacji zbiór potencjalnych kontrahentów okaże się pusty, względnie będzie zawierał 
pewne podmioty, które następnie zostaną sprawdzone pod kątem wystarczających możliwości 
nawiązania z nimi współpracy przez słabszego ekonomicznie przedsiębiorcę. 

4. Ocena subiektywna czy obiektywna?

Z powyższych rozważań można wyciągnąć wniosek, że mamy do czynienia z pewnego ro-
dzaju konfl iktem pomiędzy subiektywną, a obiektywną analizą spełnienia przesłanki zamknięcia. 
Jak wyżej wskazaliśmy, słownikowa wykładnia pierwszej podprzesłanki może wskazywać na 
konieczność opierania się na analizie sytuacji konkretnego przedsiębiorcy, będącego słabszą 
stroną danej relacji kontraktowej. Druga z podprzesłanek – wprost odnosząca się do faktycznego 
braku możliwości pozyskania innych kontrahentów – wskazuje natomiast na element obiektywny, 
pozwalający na „oderwanie się” od relatywnych aspektów konkretnej relacji biznesowej.

7 Zob. Food and Agriculture Organization of the United Nations, The State of Agricultural Commodity Markets – Trade and food security: achieving 
a better balance between national priorities and the collective good, s. 11.
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Jak przyjmuje się w dostępnym piśmiennictwie, ocena obiektywna oznacza, że (prawie) każ-
dy przedsiębiorca, który znajduje się (lub hipotetycznie znalazłby się) w takiej samej (podobnej) 
sytuacji, w jakiej jest dany (słabszy ekonomicznie) nabywca lub dostawca, faktycznie nie miałby 
możliwości nabywania (zbywania) produktów rolnych lub spożywczych od innych dostawców (lub 
na rzecz innych nabywców) niż podmiot, odnośnie do którego ustalane jest posiadanie przewa-
gi kontraktowej (Kohutek, 2017). Ocena subiektywna dotyczy natomiast stwierdzenia istnienia 
przewagi kontraktowej w oparciu o konkretną relację kontraktową pomiędzy pewnym dostawcą 
a nabywcą i z uwzględnieniem indywidualnych „odczuć” słabszego ekonomicznie przedsiębiorcy, 
co do wystarczających możliwości pozyskania innych kontrahentów. Odczucia te mogą opierać 
się również na ściśle subiektywnych przesłankach, których nie można w prosty sposób zastoso-
wać względem innych przedsiębiorców (np. dbałość o renomę, wypracowane przez lata stosunki 
gospodarcze z partnerami biznesowymi itp.). 

Rozstrzygnięcie tego „konfl iktu” niewątpliwie nastąpi w praktyce stosowania Ustawy przez 
Prezesa UOKiK. Niemniej wskazujemy, że w naszej opinii należy przyznać prymat ocenie obiek-
tywnej, nie odrzucając jednak całkowicie przy ocenie istnienia przewagi kontraktowej elementów 
o charakterze subiektywnym. 

Po pierwsze, należy wskazać, że z art. 1 Ustawy wypływa obowiązek wykorzystywania usta-
nowionych w niej narzędzi w celu ochrony interesu publicznego, który to interes, co do zasady, 
powinien wykluczać interwencję organu w ściśle zindywidualizowanej sprawie. Jak się wydaje, takie 
podejście powinno w konsekwencji wyłączyć uwzględnianie subiektywnych przekonań przedsię-
biorców co do przebywania w relacji przewagi kontraktowej. W tym miejscu trzeba jednak zwrócić 
uwagę na dyskusje dotyczące zakresu interesu publicznego czy też szerzej ogólnego ratio legis, 
jaki legł u podstaw przyjęcia Ustawy (Jurkowska-Gomułka, 2017). Ustawodawca w uzasadnieniu 
do projektu Ustawy odniósł się z jednej strony do kwestii zapewnienia uczciwego i sprawnego 
obrotu w ramach łańcucha dostaw sektora rolno-żywnościowego. Z drugiej jednak – z treści uza-
sadnienia wypływa troska ustawodawcy o indywidualnych przedsiębiorców, dla których dotychcza-
sowe prywatnoprawne narzędzia (np. na gruncie uznk) okazały niewystarczające, dlatego należy 
dać im do dyspozycji dodatkowe instrumenty do mierzenia się z nieuczciwymi kontrahentami 
o przeważającej pozycji ekonomicznej, tym razem jednak o charakterze administracyjnym. Nie 
mniejsze znaczenie ma również treść klauzuli generalnej w art. 7 ust. 2 Ustawy, z której wynika, 
że jednym z czynników warunkujących nieuczciwość wykorzystywania przewagi kontraktowej jest 
zagrożenie lub naruszenie istotnego interesu drugiej strony (tj. interesu o szczególnym znacze-
niu). W tym świetle wydaje się, że w zamyśle ustawodawcy ochrona istotnych interesów słabszej 
ekonomicznie strony relacji kontraktowej nie stoi w sprzeczności, a niejako wpisuje się w interes 
publiczny, rozumiany jako ochrona uczciwych stosunków biznesowych w łańcuchu dostaw pro-
duktów rolnych i spożywczych (Manteuffel i Piaskowski, 2017). 

Po drugie, warto przywołać wyjaśnienia sporządzone przez Prezesa UOKiK, w których wska-
zano, że „UOKiK będzie podejmował interwencje jedynie w celu ochrony interesu publicznego. 
Dana praktyka może godzić w ten interes, jeśli oddziałuje na szerszy krąg podmiotów lub wywo-
łuje negatywne skutki dla konkurencji i konsumentów. W toku postępowania trzeba będzie zatem 
odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób zachowanie przedsiębiorców wpłynie nie tyle na 
sytuację samych stron konfl iktu, ale przede wszystkim na konkurencję i jaki to może mieć skutek 
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dla konsumentów? (…) Co ważne, celem rozstrzygnięć UOKiK jest wyeliminowanie szkodliwych 
praktyk rynkowych, a nie rekompensata szkody poniesionej przez konkretnego przedsiębiorcę” 
(UOKiK, 2017, s. 9). Z przywołanego fragmentu wyjaśnień wynika, że u podstaw wszczęcia po-
stępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK stanie konkretny „konfl ikt” pomiędzy zindywi-
dualizowanymi przedsiębiorcami. Dopiero po zidentyfi kowaniu takiego „konfl iktu” i stwierdzeniu, 
że w danej relacji istnieje przewaga kontraktowa, Prezes UOKiK będzie analizował to, w jakim 
zakresie działania stron sporu niosą za sobą konsekwencje dla szerszego kręgu podmiotów, w tym 
negatywne skutki dla konkurencji i konsumentów8. Innymi słowy, Prezes UOKiK będzie badał 
czy dana negatywnie oceniana relacja kontraktowa pomiędzy dwoma podmiotami „promieniuje” 
w szkodliwy sposób na szeroko rozumiany rynek. 

Powyższe stanowisko poczytujemy jako zasygnalizowanie, że UOKiK będzie uwzględniał 
głównie (ale nie wyłącznie) kryteria obiektywne w zakresie stwierdzenia istnienia przewagi kon-
traktowej w danej relacji biznesowej. Ocena przez pryzmat kryteriów obiektywnych daje szansę 
na „odsianie” spraw, w których przedsiębiorcy próbowaliby wykorzystać Ustawę w nieuprawniony 
sposób, tj. jako instrument nadmiernej ingerencji w indywidualne relacje umowne, wywierania 
nacisków, szantażu itp. (Manteuffel i Piaskowski, 2017). Możliwie szeroka obiektywna ocena 
spełnienia tych przesłanek w wydawanych decyzjach może również odgrywać rolę edukacyjną 
dla pozostałych przedsiębiorców działających na rynku, którzy otrzymają wskazówki co do za-
sad stosowania Ustawy, a zwłaszcza kiedy mają do czynienia z relacją przewagi kontraktowej. 
Jednakże bez uwzględnienia pewnych aspektów o charakterze subiektywnym, niemożliwe byłoby 
zidentyfi kowanie „“konfl iktu” pomiędzy przedsiębiorcami, a także stwierdzenie okoliczności składa-
jących się na podprzesłankę braku wystarczających możliwości pozyskania innego kontrahenta. 

Niemniej należy zaznaczyć, że Ustawa nie może stać się narzędziem ochrony nieprofesjo-
nalnych przedsiębiorców kosztem ich kontrahentów (Kohutek, 2017). Brak profesjonalizmu oraz 
nieporadność biznesowa, uniemożliwiająca danemu dostawcy (nabywcy) znalezienie nowego 
nabywcy (dostawcy), nie powinny obciążać drugiej strony relacji kontraktowej. Takie podejście 
uderzałoby w przedsiębiorców lepiej odnajdujących się na rynku, którzy osiągnęli swą pozycję 
dzięki biznesowej sprawności, a nie w wyniku stosowania nieuczciwych praktyk związanych z ich 
pozycją rynkową. 

Reasumując, ocena spełnienia przesłanki braku wystarczających i faktycznych możliwości 
pozyskania kontrahentów przez słabszego ekonomicznie przedsiębiorcę, co do zasady powinna 
być dokonywana w sposób możliwie obiektywny. Organ stosujący Ustawę powinien jednak cecho-
wać się w tym zakresie pewnym poziomem elastyczności, gdyż w wielu przypadkach uwzględnie-
nie subiektywnych względów słabszej ekonomicznie strony konkretnej relacji kontraktowej może 
prawdopodobnie zapewnić bardziej efektywną realizację celu Ustawy, jakim jest naprawa relacji 
w sektorze rolno-spożywczym (Manteuffel i Piaskowski, 2017). 

8 Dokonując oceny szkodliwości wykorzystywania przewagi kontraktowej i jej wpływu na inne podmioty, możliwe będzie zastosowanie przez Prezesa UOKiK 
koncepcji wypracowanych w doktrynie niemieckiej. W szczególności pomocna może być koncepcja wasserbetteffekt, tj. efektu łóżka wodnego, który 
oznacza, że dostawca (nabywca) może dążyć do skompensowania poniesionych strat – wynikających z udzielonych nabywcy (dostawcy) preferencyj-
nych warunków – względem swoich innych kontrahentów (Łyszczarz, 2017). 



53 Agnieszka Staszek, Mateusz Mroczek           Przesłanki stwierdzenia przewagi kontraktowej w praktyce nieuczciwego…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 8(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.6.4

III. Przesłanka znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym
Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy dla stwierdzenia istnienia przewagi kontraktowej, poza brakiem 

wystarczających i faktycznych możliwości pozyskania innych kontrahentów, konieczne jest również 
stwierdzenie występowania drugiej przesłanki, tj. znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym 
na korzyść jednej ze stron relacji kontraktowej. Również w tym przypadku ustawodawca posłużył 
się pojęciami nieostrymi, nie wskazując czym jest potencjał ekonomiczny przedsiębiorstwa w ro-
zumieniu Ustawy, a także w jaki sposób należy ustalać zaistnienie znacznej dysproporcji. Pewną 
uzupełniającą wskazówką mogą być progi warunkujące zastosowanie ustawy, w tym: (i) próg 
50 000 zł łącznej wartości obrotów pomiędzy dostawcą a nabywcą w roku wszczęcia postępo-
wania lub w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania, a także 
(ii) indywidualny próg obrotów przedsiębiorcy (lub grupy kapitałowej, do której należy przedsię-
biorca) stosującego praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową w wysokości 
100 000 000 zł w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania (art. 2 pkt 2 Ustawy).

Ratio wprowadzenia do Ustawy przesłanki znacznej dysproporcji w potencjałach ekonomicz-
nych przedsiębiorstw wypływa z faktu, iż podmioty o znaczącej sile rynkowej mogą w skutecz-
niejszy sposób wymuszać na słabszych ekonomicznie kontrahentach stosowanie nieuczciwych 
warunków kontraktowych (Kohutek, 2017; Komisja Europejska, 2016). Brak zidentyfi kowania 
znaczącej dysproporcji w potencjałach ekonomicznych pomiędzy konkretnymi przedsiębiorcami 
wyklucza stwierdzenie przewagi kontraktowej. W takiej sytuacji Ustawa nie znajdzie zastosowa-
nia, choćby warunki kontraktowe pomiędzy stronami danej relacji miały charakter nieuczciwych. 

Po pierwsze, należy zastanowić się, czym jest potencjał ekonomiczny przedsiębiorstwa. W po-
tocznym rozumieniu chodzi tutaj o zasoby fi nansowe i kadrowe, możliwości technologiczne, moce, 
zdolności wytwórcze odnoszące się do gospodarczej sfery działania przedsiębiorcy (Martyniak, 
1996). Przyjmujemy, że na użytek Ustawy pojęcie to należy rozumieć szeroko, nie zawężając go 
jedynie do prostej analizy wykazywanych obrotów przedsiębiorstwa. Gdyby bowiem ustawodawca 
pragnął zastosować jedynie wskaźnik obrotów do ustalania potencjału ekonomicznego danego 
przedsiębiorstwa, prawdopodobnie w inny sposób skonstruowałby omawianą przesłankę. 

Ostateczna ocena potencjału i podstaw do jego ustalenia będzie zależeć od specyfi ki prowa-
dzonej sprawy oraz rynku, na którym działają przedsiębiorcy, na co zresztą zwraca uwagę sam 
UOKiK (2017, s. 10). Niemniej ogólną zasadą przy badaniu potencjałów ekonomicznych powinno 
być uwzględnianie czynników obiektywnie mierzalnych oraz możliwych do porównania. Przede 
wszystkim należy wskazać na analizę danych wynikających ze sprawozdań fi nansowych przed-
siębiorców, a także istniejących zasobów ludzkich, technologicznych itp. K. Kohutek do potencjału 
ekonomicznego przedsiębiorstwa zalicza również dostęp do wielu dystrybutorów (lub nabywców/
dostawców), szeroki krąg klientów (działających na tym samym rynku, co słabszy ekonomicznie 
nabywca/dostawca), wertykalne zintegrowanie, dywersyfi kację działalności (w tym działanie na 
różnych rynkach) (Kohutek, 2017). 

Odnośnie do podmiotów funkcjonujących w większych strukturach (grupach kapitałowych), 
w tym w strukturach międzynarodowych, pod uwagę należy brać również stopień powiązań oraz 
potencjał innych podmiotów w strukturach grup kapitałowych, o ile w rzeczywisty sposób może 
on ujawnić się również na terytorium Polski. W związku z tym, że w przypadku analizy przewagi 
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kontraktowej, co do zasady, mamy do czynienia z podmiotami działającymi na różnych rynkach (na 
różnych stronach rynków), a więc niebędącymi konkurentami, w zasadzie nie ma potrzeby ustalania 
pozycji rynkowej (udziałów rynkowych), tak jak to ma miejsce na gruncie uokik (Kohutek, 2017). 

W zakresie zagadnienia znacznej dysproporcji w potencjałach ekonomicznych wyraźnie 
zaznaczamy, że dokonując analizy spełnienia omawianej przesłanki, należy porównać potencjał 
dwóch konkretnych podmiotów znajdujących się w pewnej relacji biznesowej. Mamy więc do czy-
nienia z przesłanką o charakterze zrelatywizowanym. Przedsiębiorca współpracujący z wieloma 
kontrahentami w przypadku części swoich partnerów biznesowych może więc znajdować się 
w relacji przewagi kontraktowej, podczas gdy w przypadku pozostałych partnerów takiej relacji nie 
będzie można stwierdzić (Kohutek, 2017). Przyjmujemy, że niebagatelność istniejącej dyspropor-
cji w potencjałach ekonomicznych musi być dostrzegalna na pierwszy rzut oka, niepodważalna 
i niepozostawiająca wątpliwości. Innymi słowy, znacząca dysproporcja zaistnieje np. wtedy, gdy 
słabsza strona relacji kontraktowej (dostawca) osiąga obroty mniejsze o rząd wielkości i dysponu-
je jednym, niewielkim zakładem produkcyjnym, w którym zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, 
podczas gdy jego kontrahent to ogólnopolska sieć dystrybucyjna (nabywca) zatrudniająca tysiące 
osób (UOKiK, 2017, s. 10). Natomiast otwartą kwestią jest czy należałoby stwierdzać znaczną 
dysproporcję w potencjałach ekonomicznych, w sytuacji, gdy słabszy podmiot posiada potencjał 
rozwojowy do zwiększenia swojej siły rynkowej, ale w ewidentny sposób go nie wykorzystuje 
z przyczyn leżących po jego stronie (np. ze względu na nieporadność biznesową zarządzających). 

Reasumując, stwierdzenie istnienia znacznej dysproporcji w potencjałach ekonomicznych stron 
danej relacji kontraktowej wymaga, po pierwsze, każdorazowego ustalenia przez organ stosujący 
Ustawę obiektywnie mierzalnych, porównywalnych cech obydwu analizowanych przedsiębiorców, 
które stanowią o ich potencjałach ekonomicznych. Wydaje się, że najczęściej będą to wskaźniki 
oparte o obroty realizowane w pewnym okresie czy też ilość zatrudnionych pracowników. Przy 
czym ostateczny katalog takich czynników będzie zależał od specyfi ki przedsiębiorców oraz ryn-
ków, na których działają. Tak ustalone potencjały ekonomiczne należy następnie ze sobą zestawić. 
Jeśli zestawienie wskazuje na ewidentne, niepodważalne i pokaźne różnice, należy przyjąć, że 
pomiędzy nabywcą a dostawcą istnieje znaczna dysproporcja w potencjałach ekonomicznych. 
Jeśli różnice w potencjałach ekonomicznych będą niewielkie lub nawet stosunkowo istotne, nie 
będzie podstaw do stwierdzenia znacznej dysproporcji. Można się spodziewać, że w praktyce 
będziemy mieć do czynienia ze stwierdzaniem znacznej dysproporcji potencjałów ekonomicznych 
w relacjach mikro-, małych i niekiedy średnich przedsiębiorstw (MŚP) z podmiotami o znaczącym 
potencjale (duże narodowe i ponadnarodowe korporacje rynków rolno-spożywczych). 

IV. Perspektywa międzynarodowa
Omawiana Ustawa wpisuje się w panujący w Unii Europejskiej trend w zakresie eliminacji 

szkodliwych praktyk handlowych pomiędzy dostawcami i nabywcami produktów rolno-spożyw-
czych. Komisja Europejska (dalej: KE) już od kilku lat podejmuje działania mające na celu poprawę 
funkcjonowania i wydajności łańcucha dostaw takich produktów pomiędzy przedsiębiorcami9. 

9 W 2009 r. KE przyjęła Komunikat „Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie” (COM (2009) 591). Następnie w 2010 r. KE usta-
nowiła Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności, aby kontynuować i rozszerzać prace dawnej Grupy 
Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Europejskiego Przemysłu Rolno-Spożywczego. Z kolei w 2013 r. wydano Zieloną Księgę w sprawie nie-
uczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami COM(2013) 37 fi nal, w której 
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Dostrzegany jest fakt, że nieuczciwe praktyki handlowe mogą mieć szkodliwe konsekwencje dla 
poszczególnych podmiotów w łańcuchu dostaw żywności. W pierwszej kolejności dla rolników oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, co ostatecznie może przekładać się również na konsekwen-
cje dla końcowych odbiorców – konsumentów, ograniczając im dostępny wybór produktów oraz 
utrudniając dostęp do wysokiej jakości towarów. KE przyjmuje, że z tej perspektywy fundamen-
talne znaczenie ma swoboda umów i możliwość prowadzenia negocjacji warunków umownych 
pomiędzy niewielkimi i znaczącymi podmiotami danego rynku.

W udostępnionych dotychczas materiałach KE nie przyjęła jednak żadnej wiążącej defi nicji 
pojęcia „przewaga kontraktowa”. Analizując kwestię ekonomicznego uzasadnienia występowania 
nieuczciwych praktyk handlowych, KE ustaliła (Renda, Cafaggi, Pelkmans, Iamiceli, Correia de 
Brito, Mustillimi Bebber, 2014), że zjawisko to jest bezpośrednio związane z zależnością eko-
nomiczną (brakiem równowagi przetargowej – którą można porównać z ustawową przewagą 
kontraktową) oraz tzw. czynnikiem strachu. Występowaniu czynnika strachu sprzyja brak odpo-
wiednich regulacji prawnych bądź też ich nieefektywne stosowanie (np. w związku z długotrwałymi 
postępowaniami sądowymi). 

W kontekście zależności ekonomicznej KE wskazuje, że zjawisko to może występować za-
równo po stronie dostawcy, jak i nabywcy – w zależności od uwarunkowań danego rynku. W wielu 
przypadkach może się okazać, że to dostawca oferujący towary z „silną” marką, dobrze rozpo-
znawalną wśród klientów, którzy są jej „wierni”, będzie posiadał przewagę kontraktową. Komisja 
Europejska zwraca również uwagę na występowanie dodatkowych kosztów, jakie musiałby ponieść 
przedsiębiorca, który chciałby „wyjść” z danej współpracy handlowej (switching costs). Chodzi tutaj 
o koszty, które zostały poniesione w celu nawiązania współpracy, takie jak wydatki na szkolenie 
pracowników, zakup specjalnego sprzętu, dostosowanie linii produkcji do szczególnych wymagań. 
Wszystkie te koszty w przypadku zakończenia współpracy zostałby stracone (sunk costs). Warto 
również dodać, że ryzyko wystąpienia nieuczciwych praktyk handlowych wzrasta w momencie 
asymetrii informacji związanych z wiążąca strony umową. Często bowiem zdarza się, że w trakcie 
negocjowania umowy, mniejsze podmioty koncentrują się jedynie na kluczowych w ich ocenie 
kwestiach, w konsekwencji czego fi nalna wersja umowy zawiera postanowienia, których w pełni 
nie przeanalizowano, a które potem mogą być szczególnie uciążliwe. 

Innym elementem wpływającym na przewagę kontraktową i brak faktycznej alternatywy zbycia 
(nabycia), na który zwraca uwagę Komisja Europejska, jest czynnik czasu. Jest on szczególnie 
istotny w przypadku produktów z krótkim terminem przydatności (łatwo ulegających zepsuciu, 
jak np. nabiał) i produktów sezonowych. W takim przypadku potencjalny rynek w wymiarze geo-
grafi cznym kurczy się radykalnie. Staje się bowiem ograniczony praktycznie do rynku lokalnego, 
który o wiele łatwiej jest zdominować. 

Równocześnie warto zauważyć, że podejmowane obecnie przez KE działania mają raczej 
koncepcyjny charakter, a ewentualne wykorzystanie wypracowanych przez KE rozwiązań w ra-
mach przepisów krajowych pozostawiono poszczególnym państwom członkowskim. Rozwiązanie 

zaproszono wszystkie zainteresowane strony do dalszej współpracy mającej na celu poprawę panującej sytuacji. Następnie w lipcu 2014 r. KE przyjęła 
Komunikat dotyczący zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów spożywczych, realizowanych między przed-
siębiorstwami, COM(2014) 472 fi nal. W styczniu 2016 r. KE wydała Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu i Rady dotyczące nieuczciwych praktyk han-
dlowych ramach łańcucha dostaw produktów spożywczych, realizowanych między przedsiębiorstwami, COM(2016) 32 fi nal. KE ma ponownie ocenić 
swoje działania jeszcze przed końcem swojego mandatu.
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to należy uznać za mało praktyczne z perspektywy kształtowania jednolitego rynku wewnętrznego 
i przepływu produktów spożywczych, gdyż powoduje konieczność zapoznawania się ze zróżni-
cowanymi rozwiązaniami stosowanymi przez kraje członkowskie, do których dany przedsiębiorca 
chciałby sprzedawać (nabywać) produkty w ramach unijnej swobody przepływu towarów.

Przechodząc do omówienia podobnych rozwiązań w wybranych krajach UE, wskazujemy, że 
pojęcie „ekonomicznej zależności” występuje w ustawodawstwach wielu państw członkowskich, 
przy czym nie odnosi się ono jedynie do sektora spożywczego.

Niemcy były pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który zakazał nadużywania ekonomicz-
nej zależności (Renda, Cafaggi, Pelkmans, Iamiceli, Correia de Brito, Mustillimi Bebber, 2014, 
s. 47). Pojęcie to zostało dodatkowo uregulowane obok zakazu nadużywania pozycji dominu-
jącej. Miało to na celu zakazanie nadużywania przewagi kontraktowej przez podmioty, które co 
do zasady nie posiadają pozycji dominującej w wymiarze całego rynku, ale w konkretnej relacji 
handlowej posiadają silniejszą pozycję. Pojęcie „przewagi kontraktowej” zostało uregulowane 
w art. 20.(1) niemieckiej ustawy10, zgodnie z którym jest to: „sytuacja, w której mały lub średni 
przedsiębiorca będący dostawcą lub nabywcą określonych produktów lub usług zależy od inne-
go podmiotu, w taki sposób, że nie istnieją wystarczające i odpowiednie możliwości rozpoczęcia 
współpracy z innym przedsiębiorcą”. Jak widać, defi nicja zawarta w polskiej Ustawie jest bardzo 
zbliżona. 

W Portugalii11 natomiast zakaz nadużywania ekonomicznej zależności przewiduje, że „Ilekroć 
może to wpłynąć na funkcjonowanie rynku lub strukturę konkurencji, jedno lub więcej przedsię-
biorstw nie może dopuszczać się nadużywania ekonomicznej zależności względem klienta lub 
dostawcy, jeśli taki klient lub dostawca znalazł się w sytuacji ekonomicznej zależności z powodu 
braku równoważnej alternatywy”. W portugalskiej ustawie zostało doprecyzowane, że: „brak al-
ternatywy występuje wtedy, gdy (i) dostawa danego towaru lub usługi, w szczególności w punkcie 
dystrybucji, jest świadczona przez ograniczoną liczbę przedsiębiorstw; (ii) dany podmiot nie może 
uzyskać identycznych warunków kontraktowych od innych partnerów handlowych w rozsądnym 
czasie”. 

W wielu państwach członkowskich obowiązują również sektorowe akty prawne, które dotyczą 
bezpośrednio wykorzystywania siły kontraktowej i nieuczciwych praktyk w sektorze spożywczym 
– np. w Czechach i Hiszpanii. W czeskim ustawodawstwie12 przyjęto, że „znacząca siła rynkowa” 
może występować jedynie po stronie nabywcy. Każdorazowo ocena dokonywana jest z uwzględ-
nieniem struktury danego rynku, występujących barier wejścia i siły fi nansowej nabywcy. Przepisy 
te przewidują także domniemanie posiadania przewagi kontraktowej w przypadku, gdy obrót netto 
nabywcy (bezpośrednio albo łącznie z podmiotem sprawującym nad nim kontrolę lub podmiotami 
powiązanymi) pochodzący z tytułu sprzedaży żywności i związanych z tym usług w ciągu ostatnich 
12 miesięcy przekroczył 5 milionów czeskich koron. Nowelizacja z 2016 r. usunęła inne kryteria 
stosowane do udowodnienia przewagi kontraktowej, którymi były dodatkowo – ciągłość naruszenia 

10 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) – dostępna w wersji anglojęzycznej: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gwb/index.
html (10.11.2017).
11 Lei n.º 19/2012 de 8 de maio Aprova o novo regime jurídico da concorrência, revogando as Leis n.os 18/2003, de 11 de junho, e 39/2006, de 25 
de agosto, e procede à segunda alteração à Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro. Pozyskano z: http://www.concorrencia.pt/vEN/Praticas_Proibidas/Anti-
competitive_practices/Abuse_of_economic_dependence/Pages/Abuse-of-economic-dependence.aspx (10.11.2017).
12 Zákon č. 395/2009 Sb.Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití – ve znění účinném 
do 30.6.2017. Dostępna w wersji anglojęzycznej: http://www.uohs.cz/download/Legislativa/legislativa_EN/395_2009_2016_EN.pdf (10.11.2017).
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oraz cel lub skutek naruszenia, który musiał być znaczący i zakłócający konkurencję na właści-
wym rynku. W hiszpańskiej ustawie13 przyjęto natomiast domniemanie, że dany przedsiębiorca 
jest ekonomicznie uzależniony od drugiego przedsiębiorcy, jeżeli łącznie w ciągu poprzedniego 
roku obrotowego 30% jego obrotu pochodzi z tytułu ich wzajemnej współpracy. 

Dodatkowo wskazać należy, że pojęcie „przewagi kontraktowej” analizowane było również na 
poziomie międzynarodowym przez Grupę Studyjną do spraw nadużywania przewagi kontraktowej 
Międzynarodowej Sieci Konkurencji14. W szczególności badane było jakie kryteria są uwzględ-
niane przez państwa biorące udział w badaniu, aby stwierdzić istnienie przewagi kontraktowej15. 
Kryterium prawdopodobieństwa znalezienia alternatywnego partnera handlowego (probability of 
fi nding an alternative trade partner) zostało wskazane przez dziesięć państw – Austrię, Brazylię, 
Kanadę, Indonezję, Włochy, Jamajkę, Rosję oraz Tajwan. Inne państwa wskazywały na kryterium 
szkody dla konsumentów (harm to consumer welfare), stopień zależności handlowej jednego 
przedsiębiorcy od drugiego (degree of trade dependence on the fi rm by the other), różnicę w skali 
biznesu poszczególnych przedsiębiorców (difference in scale of business between parties), wy-
stępowania barier wejścia i wyjścia na rynek supermarketów (barriers to entry in the market of 
supermarkets and exit barriers of its providers). 

V. Zakończenie
Powyższe rozważania, z racji nowości Ustawy w obrocie prawnym oraz braku praktycznych 

przykładów jej zastosowania, mają charakter teoretyczny i stanowią w pewnym zakresie pró-
bę antycypacji tego, w jaki sposób Prezes UOKiK będzie interpretował przesłanki stwierdzenia 
przewagi kontraktowej w danej relacji. Niemniej już teraz wydaje się, że w praktyce niezwykle 
ciężko będzie jednoznacznie i w sposób niepozostawiający wątpliwości stwierdzić, że w ramach 
konkretnej relacji kontraktowej dla (i) nabywcy (dostawcy) nie istnieją wystarczające i faktyczne 
możliwości pozyskania innego kontrahenta, a (ii) pomiędzy nabywcą a dostawcą istnieje znaczna 
dysproporcja w potencjałach ekonomicznych. Pojęcia zastosowane w Ustawie są bowiem wyso-
ce niejednoznaczne i pozostawiają organowi ochrony konkurencji bardzo szeroki zakres uznania 
administracyjnego. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że to właśnie zarzuty dotyczące kwestii 
stwierdzenia przewagi kontraktowej w danej relacji biznesowej, będą stanowić główne argumenty 
podnoszone przez ukaranych przedsiębiorców w toku ewentualnych postępowań odwoławczych 
przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Konsekwencje niedookreśloności defi nicji przewagi kontraktowej mogą się jednak ujawnić 
na etapie praktycznego stosowania Ustawy przez Prezesa UOKiK lub właściwe sądy, ale przede 
wszystkim mogą wyrządzić, z pewnością niezamierzone przez ustawodawcę, szkody w obrocie 
gospodarczym na rynkach rolno-spożywczych. Wskazać bowiem trzeba, że Ustawa – która zo-
stała w głównej mierze uchwalona w celu ochrony słabszych podmiotów łańcucha dostaw pro-
duktów rolno-spożywczym – może odbić się swoistym rykoszetem na tych, których miała bronić. 

13 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Dostępna w wersji anglojęzycznej: http://www.
mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-medidas-para-mejorar-el-funcionamiento-de-la-cadena-alimentaria/Ley_12-2013_de_2_agosto-EN_tcm7-
297949.pdf (10.11. 2017).
14 Report on Abuse of Superior Bargaining Position Task Force for Abuse of Superior Bargaining Position, International Competition Network, 
Kyoto,  14–16.04.2008 r. Pozyskano z: http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc386.pdf.
15 Ibidem, s. 19–20.
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Silni „gracze” posiadający mocną pozycję rynkową, w obawie przed wysokimi karami fi nanso-
wymi, mogą bowiem asekuracyjnie unikać zawierania umów z małymi kontrahentami, względem 
których może potencjalnie zaistnieć sytuacja przewagi kontraktowej. Może to stanowić niemałe 
utrudnienie dla nowych podmiotów, które dopiero wchodzą na dany rynek. Co więcej, Ustawa 
może spowodować, że silni kontrahenci będą poszukiwać partnerów do współpracy poza grani-
cami kraju, względnie będą realizować zakupy za pośrednictwem zagranicznych spółek, a do-
piero następnie transferować towary do polskich podmiotów z tej samej grupy kapitałowej. Choć 
art. 1 Ustawy stanowi, że stosuje się ją do działań, które wywołują lub mogą wywoływać skutek 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to niewątpliwie ciężko byłoby uchwycić (potencjalne) 
zaistnienie takich skutków w przypadku zakupów realizowanych u podmiotów zagranicznych 
lub za pośrednictwem powiązanych kapitałowo zagranicznych spółek, które mogą wymykać się 
spod defi nicji przewagi kontraktowej16. Omawiana regulacja rodzi zatem szereg rodzajów ryzyka, 
prawnych i biznesowych, dla wielu stron relacji kontraktowych w łańcuchach dostaw produktów 
rolno-spożywczych. Mając na uwadze, że przesłanki warunkujące zastosowanie Ustawy, w tym 
w szczególności elementy defi nicji przewagi kontraktowej, nie mają jednoznacznego charakteru, 
przedsiębiorcom pozostaje oczekiwanie na to, w jakim kierunku podążać będzie praktyka orzecz-
nicza Prezesa UOKiK oraz SOKiK. 

Na końcu wreszcie zgłosić można postulaty de lege ferenda. W naszej opinii defi nicja prze-
wagi kontraktowej wymaga zasadniczej modyfi kacji i odejścia od obecnej, niejednoznacznej, 
a przede wszystkim niepraktycznej konstrukcji. Naszym zdaniem należy odejść od koncepcji braku 
wystarczających i faktycznych możliwości pozyskania innego kontrahenta jako elementu defi nicji 
przewagi kontraktowej. Wykazanie spełnienia tej przesłanki może być w praktyce niemożliwe – tak 
na etapie postępowania przed Prezesem UOKiK, jak i przy szacowaniu prawnych i biznesowych 
rodzajów ryzyka przez samych przedsiębiorców. De facto osłabia to ochronę założonego przez 
ustawodawcę interesu publicznego. 

Uważamy, że wystarczającym elementem defi nicji przewagi kontraktowej byłoby zestawienie 
potencjałów ekonomicznych przedsiębiorstw. Przy czym potencjał ekonomiczny przedsiębior-
stwa powinien być stwierdzany wedle wyraźnie określonych w Ustawie i dających się porównać 
wskaźników ekonomicznych, takich jak wielkość realizowanych obrotów oraz ilość zatrudnionych 
pracowników. Ustawodawca powinien określić stosowne progi istotności różnic pomiędzy tak 
ustalonymi potencjałami przedsiębiorstw (proporcje pomiędzy wykazywanymi obrotami, ilością 
zatrudnionych pracowników itp.), których przekroczenie warunkowałoby stwierdzenie istnienia 
przewagi kontraktowej. Być może w takiej formie defi nicja straciłaby na elastyczności, ale UOKiK 
oraz przedsiębiorcy uzyskaliby jasną, konkretną, a przede wszystkim zobiektywizowaną informa-
cję, w jaki sposób należy stwierdzać istnienie przewagi kontraktowej oraz jak kształtować relacje 
ze swoimi kontrahentami. 

16 Jako ciekawostkę można dodać, że zgodnie z wytycznymi KE w tym względzie, państwa członkowskie UE powinny zapewnić, aby ich przepisy doty-
czące przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom na rynku spożywczym, powinny obejmować również podmioty gospodarcze z państw trzecich (np. pro-
ducentów surowców z Afryki lub Ameryki Łacińskiej); zob. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu i Rady dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych 
ramach łańcucha dostaw produktów spożywczych, realizowanych między przedsiębiorstwami, COM(2016) 32, s. 5.
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Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej 
przez sieci handlowe względem dostawców żywności 

– przykłady praktyk potencjalnie zakazanych
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II. Defi nicje ustawowe 
 1. Kwalifi kowany Dostawca Żywności
 2. Nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej
III. Praktyki związane z formułowaniem treści i wykonywaniem umowy
 1. Brak pisemnych umów 
 2. Zmiany umów (warunków handlowych) z mocą wsteczną na korzyść sieci handlowej
 3. Naruszanie postanowień umów 
 4.  Nieuzasadnione rozwiązanie lub grożenie dostawcy nieuzasadnionym rozwiązaniem 

umowy przez sieć handlową 
 5.  Przyznanie wyłącznie sieci handlowej uprawnienia do rozwiązania umowy (odstąpienia 

od niej lub jej wypowiedzenia) 
 6. Jednostronne warunki umowne
 7. Niejednoznaczne warunki umowne 
IV. Praktyki związane z kosztami i opłatami 
 1. Tzw. opłaty półkowe 2. Nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności 
 3.  Nieuzasadnione przerzucanie kosztów i różnego rodzaju ryzyka na Kwalifi kowanego 

Dostawcę Żywności.
V. Inne rodzaje praktyk
 1. Narzucanie prawa do bezwarunkowego zwrotu niesprzedanego towaru
 2. Nieuczciwe wykorzystywanie i przekazywanie informacji
 3   Odmowa podania fi rmy dostawcy (producenta) na etykiecie produktu sprzedawanego 

pod marką własną sieci handlowej.
VI. Stosowanie nieuczciwych cen – praktyka wyłączona spod stosowania Ustawy?

Streszczenie
Celem artykułu jest: zaprezentowanie czytelnikowi katalogu praktyk, które mogą zostać uznane 
za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi handlowej przez sieć handlową w relacjach z dostawcą 
żywności oraz wyjaśnienie na czym takie praktyki polegają i dlaczego mogą zostać uznane za 
zakazane.
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tyki rynkowe.

JEL: K20, K21.

I. Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest zaznajomienie czytelnika z najważniejszymi rodzajami praktyk 

handlowych, które mogą zostać uznane za sprzeczne z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwe-
mu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (dalej: 
Ustawa)1. 

Artykuł dotyczy wyłącznie praktyk stosowanych w relacjach łączących sieć handlową z do-
stawcą żywności i tylko w sytuacji, kiedy to sieć handlowa posiada przewagę kontraktową nad 
dostawcą. Charakter publikacji ma wymiar przede wszystkim praktyczny. Jej głównym celem jest 
zaznajomienie czytelnika z tym, jakie praktyki handlowe mogą zostać uznane za nieuczciwe w ro-
zumieniu Ustawy i dlaczego. Artykuł bazuje na aktach prawnych, ofi cjalnych materiałach źródło-
wych wytworzonych przez UOKiK oraz organy UE. Szczególnie istotne są materiały wytworzone 
przez organy UE, które według zapowiedzi UOKiK mają być wykorzystywane do identyfi kowania 
zakazanych praktyk2. Co ciekawe, mimo że na szczeblu UE powstało dużo dokumentów opisują-
cych nieuczciwe praktyki rynkowe w sektorze dystrybucji żywności, to jednak sama UE nie zde-
cydowała się na uregulowanie tej kwestii, pozostawiając ją do uznania państwom członkowskim 
(zob. bliżej na ten temat: Sroczyński, 2018, s. 655). 

W artykule wyodrębniłem trzy grupy praktyk handlowych, które mogą zostać uznane za nie-
uczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej3: 
1) praktyki związane z formułowaniem treści i wykonywaniem umowy:

– brak pisemnych umów; 
– zmiany umów (warunków handlowych) z mocą wsteczną na korzyść sieci handlowej;
– naruszanie postanowień umów; 
– nieuzasadnione rozwiązanie lub grożenie dostawcy nieuzasadnionym rozwiązaniem 

umowy przez sieć handlową; 
– przyznanie wyłącznie sieci handlowej uprawnienia do rozwiązania umowy (odstąpienia 

od niej lub jej wypowiedzenia); 
– jednostronne warunki umowne;
– niejednoznaczne warunki umowne; 

2) praktyki związane z kosztami i opłatami: 
– tzw. opłaty półkowe; 

1  Ustawa z 15.12.2016 r. (Dz.U. 2017 Nr. 67).
2 Jak wskazał Prezes UOKiK, Marek Niechciał, w wypowiedzi dla Gazety Prawnej, przy ustalaniu katalogu zakazanych praktyk wykorzystywane będą 
doświadczenia z innych państw, a także materiały Komisji Europejskiej, zob. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1057818,przewaga-kontraktowa-
uokik-przedsiebiorcy.html, 14 lipca 2017.
3 Podział ten jest czysto umowny; przykładowo w: Zielona Księga Komisji Europejskiej w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw 
produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0037:FIN:PL:
PDF, s. 8–9 (dalej: Zielona Księga) wymieniana jest inna klasyfi kacja nieuczciwych praktyk handlowych. Podobnie na s. 99–100 opracowania KE pt. Study 
on the Legal Framework Covering Business-To-Business Unfair Trading Practices In the Retail Supply Chain. Final Report, 26 lutego 2014, prepared 
for the European Commission, Dg Internal Market; Dg Markt/2012/049/E. Odmienną systematykę proponuje także Paweł Podrecki (2018, s. 697–699).
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– nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności; 
– nieuzasadnione przerzucanie kosztów i ryzyk na Kwalifi kowanego Dostawcę Żywności;

3) inne rodzaje praktyk:
– narzucanie prawa do bezwarunkowego zwrotu niesprzedanego towaru;
– nieuczciwe wykorzystywanie i przekazywanie informacji;
– odmowa podania fi rmy dostawcy (producenta) na etykiecie produktu sprzedawanego 

pod marką własną sieci handlowej.

II. Defi nicje ustawowe
1. Kwalifi kowany Dostawca Żywności 

Art. 5 pkt 3 Ustawy przewiduje, że należy stosować defi nicję żywności zawartą w art. 2 roz-
porządzenia (WE) nr 178/20024. Z punktu widzenia relacji między dostawcą żywności a siecią 
handlową istota tej defi nicji jest następująca. Żywność to wszelkie towary przetworzone lub nie, 
przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać 
z wyjątkiem: a) produktów leczniczych5; b) tytoniu i wyrobów tytoniowych6; c) żywności dla zwierząt7. 

Ustawa ma zastosowanie tylko do takich dostawców żywności, wobec których sieć handlowa 
posiada przewagę kontraktową w rozumieniu art. 7 pkt 1 Ustawy8. Z przepisu tego wynika, że są to 
tylko tacy dostawcy, dla których nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości zbycia żywności 
do innych nabywców i jednocześnie między siecią a dostawcą występuje znaczna ekonomiczna 
dysproporcja (na korzyść sieci). Przedmiotem niniejszego artykułu nie jest analiza pojęcia „prze-
wagi kontraktowej”. Warto jedynie wskazać, że w szczególności pierwsza część ww. defi nicji (brak 
wystarczających i faktycznych możliwości zbycia żywności do innych nabywców) jest wybitnie 
niejasna. W zasadzie niejasność ta prowadzi do wniosku, że nie można ustalić sensu i znaczenia 
tego przepisu, można co najwyżej spekulować na ten temat9. W mojej ocenie – jeśli potraktować 
tę przesłankę literalnie – praktycznie nigdy nie zostanie ona spełniona. Uważam, że wspomniany 
fragment tejże defi nicji jest największym mankamentem Ustawy, który w przyszłości spowoduje, 
że znaczna część decyzji UOKiK wydanych na podstawie Ustawy nie ostanie się w sądach. Z ko-
lei P. Podrecki, podzielając wątpliwości co do zakresu znaczeniowego „braku możliwości zbycia 
żywności”, wskazuje, że jego zdaniem największe wątpliwości interpretacyjne budzi z kolei prze-
słanka „dysproporcji między dostawcą o nabywcą” (Podrecki, 2018, s. 694).

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, 
powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 
z 01.02.2002, s. 1, z późn. zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, s. 463).
5 W rozumieniu dyrektyw Rady 65/65/EWG i 92/73/EWG.
6 W rozumieniu dyrektywy Rady 89/622/EWG.
7 Nie wynika to wprost z defi nicji zawartej w rozporządzeniu nr 178/2002, ale wniosek taki płynie pośrednio z faktu, że w świetle tej defi nicji żywnością 
są tylko wyroby, których spożycia przez człowieka można się spodziewać. 
8 Na temat wątpliwości z interpretacją tego przepisu zob. Sroczyński, 2018, s. 656.
9 Pytań o znaczenie tego przepisu jest dużo, odpowiedzi zdecydowanie mniej. Najważniejsze pytania są następujące: a) czy brak „wystarczających 
i faktycznych możliwości” ma być efektem wykorzystania przewagi kontraktowej, czy ma być od niej niezależny; b) jak rozumieć zwrot „wystarczające 
możliwości” – wedle jakich kryteriów oceniać ową wystarczalność?; c) o jakich innych nabywców chodzi, czy porównywalnych z siecią handlową, która 
stosuje praktykę, czy o jakichkolwiek innych? gdzie tacy nabywcy mieliby być terytorialnie zlokalizowani – w okolicy dostawcy (jakiej?), w Polsce, w UE, 
na świecie? Zasadniczo przecież zawsze znajdzie się ktoś, kto kupi towar, pytanie tylko za ile, kiedy i w jakiej ilości; d) czy UOKIK ma badać, a jeśli tak 
w jaki sposób, którzy odbiorcy (lokalni, polscy, unijni, światowi?) skłonni byliby kupić towary od dostawcy pokrzywdzonego praktyką sieci handlowej? 
W jaki sposób UOKiK ustali jacy są to odbiorcy, jaką ilość towaru byliby skłonni kupić, kiedy i za jaką cenę od danego dostawcy? Na jaką datę takie 
ustalenia będą miały miejsce? etc. 
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Z omówionych defi nicji wynika, że sieć handlowa może naruszyć przepisy Ustawy tylko wobec 
dostawcy żywności w powyższym rozumieniu oraz wobec, którego posiada przewagę kontraktową 
w rozumieniu art. 7 pkt. 1 Ustawy. Takich dostawców będę nazywał w dalszej części niniejszego 
artykułu „Kwalifi kowanymi Dostawcami Żywności”. 

2. Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej

Zgodnie z art. 7 ust. 2–3 Ustawy wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, 
jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo na-
rusza taki interes. Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polega w szczególności na:
1) nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy;
2) przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej 

lub jej wypowiedzenia;
3) uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze 

stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmio-
tem umowy.

4) nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze.
Powyższy ustawowy katalog ma charakter jedynie przykładowy. Nie uwzględnia on szeregu 

innych praktyk handlowych, które również mogą zostać zakwalifi kowane jako nieuczciwe wykorzy-
stywanie przewagi kontraktowej, ale – z niezbyt jasnych przyczyn – nie zostały explicite wymienione 
w Ustawie. Takie nienazwane praktyki mogą być (i jak wynika z wypowiedzi Prezesa UOKiK cyto-
wanej na wstępie będą) ustalane w oparciu o materiały wypracowane szczególnie na poziomie UE. 

Jak wynika z art. 7 ust. 2 Ustawy, nieuczciwe wykorzystywanie przewagi to tylko takie, które 
zagraża lub narusza istotny interes Kwalifi kowanego Dostawcy Żywności. Zatem taka sama praktyka 
(np. pobranie przez sieć opłaty w wysokości 20 000 złotych za usługę, która nie została wykonana) 
może być uznana za zakazaną w stosunku do jednego dostawcy (dla którego 20 000 złotych to 
dużo i pobranie takiej kwoty narusza jego istotny interes), ale już nie w stosunku do innego do-
stawcy, dla którego kwota 20 000 złotych jest znikoma. Powyższe oznacza, że nie da się stworzyć 
katalogu praktyk handlowych, które zawsze będą zakazane jako nieuczciwe wykorzystywanie 
przewagi kontraktowej. Można co najwyżej usiłować stworzyć katalog przykładowych praktyk, 
co do których istnieje szczególne ryzyko, że zostaną one uznane za zakazane, zaznaczając, że 
zmaterializowanie się tego ryzyka będzie zależeć od indywidulanych okoliczności danej sprawy. 
Stworzenie takiego katalogu jest właściwym celem niniejszego artykułu. Przedstawiam go poniżej. 

III. Praktyki związane z formułowaniem treści i wykonywaniem umowy
1. Brak pisemnych umów

Kwalifi kowany Dostawca Żywności ma prawo oczekiwać, aby zasady współpracy między 
nim a siecią, a szczególnie wynegocjowane przez niego warunki handlowe znalazły odzwier-
ciedlenie na piśmie lub ewentualnie w innej trwałej formie, jak np. w wiadomości e-mail10. Chodzi 
o to: a) aby dostawca miał pewność co do obowiązujących go warunków handlowych oraz zasad 

10 Zielona Księga, pkt 5.2, s. 21. Vide także Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych 
w łańcuchu dostaw żywności (2015/2065(INI), s. 4.
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współpracy; b) w przypadku, gdyby warunki te okazały  się nieuczciwe, aby dostawca posiadał 
dowód, że są one rzeczywiście stosowane w celu wykorzystania go w sądzie czy przed UOKiK. 

Nakładanie sankcji administracyjnych za brak zawierania z dostawcami żywności umów na 
piśmie leży także w kompetencji Agencji Rynku Rolnego11. Ponieważ zagadnienie to (jak również 
kwestia relacji między uprawnieniami UOKiK oraz ARR w tym zakresie) wykracza poza ramy ni-
niejszego artykułu, jedynie je wzmiankuję12. 

2. Zmiany umów (warunków handlowych) z mocą wsteczną na korzyść sieci handlowej

Co do zasady sieć handlowa nie powinna zmieniać – z mocą wsteczną – warunków handlo-
wych lub innych postanowień umownych z Kwalifi kowanym Dostawcą Żywności na jego nieko-
rzyść13. Dotyczy to przede wszystkim zmian warunków fi nansowych oraz kosztów ponoszonych 
przez dostawcę14. Warto jednak poczynić w tym zakresie pewne uwagi.

Po pierwsze, chodzi tutaj wyłącznie o zmiany dotyczące przeszłości. Zmiana warunków 
współpracy na przyszłość nie zalicza się do omawianej w tym punkcie praktyki.

Po drugie, nie należy kwalifi kować jako zmiany z mocą wsteczną zmiany dokonanej w oparciu 
o uprzednio ustalone zasady (np. o formułę, według której cena będzie zmieniać się wraz z oko-
licznościami rynkowymi). Jak wskazano w Zielonej Księdze, „Umowy powinny zawierać klauzule 
określające okoliczności i warunki, w jakich dopuszczalne są późniejsze zmiany kosztów lub 
ceny produktów lub usług”15, a następnie „Każda umowa powinna określać w precyzyjny sposób 
okoliczności, w jakich strony mogą wspólnie zmienić jej warunki w stosownym czasie i w świa-
domy sposób, oraz szczegółowe zasady dokonywania tych zmian, w tym procedurę ustalania 
wymaganej rekompensaty z tytułu wszelkich kosztów powstałych w wyniku tych zmian umowy 
zainicjowanych przez jedną ze stron”16. Innymi słowy, możliwa jest umowa, która przewiduje na 
przyszłość, że dany parametr umowy (np. cena zakupu) ulegnie zmianie (np. obniżeniu), jeśli 
w określonym momencie (np. za 6 miesięcy), określony wskaźnik rynkowy (np. cena sprzedaży 
cukru) zmieni się w określony sposób (np. spadnie o ponad 5%). 

Po trzecie, zmiany umowy z mocą wsteczną będą dopuszczalne w sytuacjach określonych 
w kodeksie cywilnym17. Niezależnie od przesłanek określonych w k.c. zmiany takie będą w mojej 
ocenie także dopuszczalne w uzasadnionym zakresie, któremu nie można zarzucić braku uczci-
wości. Podstawą do takiej (uczciwej) zmiany może być np. nieoczekiwana zmiana okoliczności 
rynkowych (np. istotna zmiana preferencji konsumentów; pozycji stron i ich konkurentów), fi nan-
sowych (np. niewypłacalność dostawcy), gospodarczych (np. istotna zmiana kursów walut), spo-
łecznych (np. spadek spożycia drobiu jako reakcja na doniesienia o pandemii kur) etc. 

11 Zob. opracowanie ARR, Warunki monitorowania umów na dostarczanie produktów rolnych, sierpień 2017. Pobrano z: http://www.arr.gov.pl/
organizacje-producentow/umowy-przewaga-kontraktowa.
12 Zob. w szczególności art. 38q ustawy z 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. 2017, poz. 1006). 
Na temat dualizmu kompetencji ARR i UOKIK zob. Jurkowska-Gomułka, 2017, s. 14–15.
13 Zielona Księga, pkt 2.2, s. 8; pkt 5.1, s. 20; pkt 5.3, s. 21. Zob. także Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nie-
uczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności (2015/2065(INI), s. 4.
14 Źródła cytowane powyżej wskazują na cenowy charakter tej praktyki, podobnie komunikat Komisji z 15 lipca 2014 roku o tytule: Komisja Europejska 
bierze pod lupę nieuczciwe praktyki w łańcuchu dostaw żywności. 
15 Zielona Księga, pkt 5.1, s. 20. Nazwy źródeł zdefi niowane są w wykazie źródeł i materiałów na końcu artykułu. 
16 Zielona Księga, pkt 5.3, s. 21.
17 W szczególności chodzi o klauzulę rebus sic stantibus (art. 3571 k.c.).



65 Antoni Bolecki            Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez sieci handlowe względem dostawców żywności…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 8(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.6.5

Jak się wydaje, zmiana umowy z mocą wsteczną w oparciu o sytuacje nadzwyczajne powinna 
być stosowana w taki sposób, aby związane z tym ciężary rozłożyć proporcjonalnie (na uczciwych 
zasadach) na sieć handlową i Kwalifi kowanego Dostawcę Żywności. 

Przykład. W praktyce częsta jest następująca sytuacja. Cena zakupu wynegocjowana przez 
sieć z dostawcą (przykładowo na okres 3 miesięcy) okazuje się po miesiącu nierynkowa i zbyt 
wysoka dla sieci handlowej. W takiej sytuacji sieć handlowa będzie chciała obniżyć cenę zakupu, 
czyli otrzymać od Kwalifi kowanego Dostawcy Żywności dodatkowy rabat. Domaganie się raba-
tu za okres ww. trzech miesięcy – czyli okres, na jaki cena zakupu została uzgodniona – co do 
zasady może zostać uznane za próbę zmiany umowy z mocą wsteczną i w konsekwencji jako 
przejaw wykorzystywania przewagi kontraktowej. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy strony 
z góry przewidziały taką sytuację i wspólnie zawczasu uzgodniły taką formułę cenową, która przy 
spełnieniu określonych przesłanek będzie pozwalała na zmianę ceny zakupu z mocą wsteczną. 
Wówczas Kwalifi kowany Dostawca Żywności będzie mógł zawczasu uwzględnić ryzyko zmiany 
cen i uwzględnić je w wysokości ceny zakupu, na którą pierwotnie zgodził się w relacjach han-
dlowych z siecią. 

3. Naruszanie postanowień umów

Chodzi przede wszystkim o sytuację, kiedy umowa napisana jest prawidłowo, ale sieć han-
dlowa od samego początku nie zamierza wywiązywać się z jej postanowień. Wzór umowy ma 
stwarzać jedynie pozory zgodności z prawem (np. na wypadek kontroli UOKiK), ale w rzeczywi-
stości sieć handlowa stosuje go wybiórczo i na swoją korzyść. 

Dowodem na powyższą praktykę będą w szczególności dokumenty, z których wynika, że 
sieć handlowa nie wywiązuje się z umów z Kwalifi kowanymi Dostawcami Żywności. Przy czym 
chodzi tutaj tylko o sytuacje, w których niewywiązywanie się z postanowień umów jest nieuzasad-
nione i pozbawione podstawy prawnej. Ponadto, jak się wydaje, w większości przypadków, aby 
UOKiK mógł stwierdzić naruszenie interesu publicznego w tym zakresie niezbędne będą dowody 
ww. działań sieci handlowej względem co najmniej kilku Kwalifi kowanych Dostawców Żywności18. 

4.  Nieuzasadnione rozwiązanie lub grożenie dostawcy nieuzasadnionym rozwiązaniem 
umowy przez sieć handlową 

Jest to nazwana praktyka zdefi niowana w art. 7 ust. 3 pkt 1 Ustawy. Przepis ten traktuje 
jako wykorzystanie przewagi kontraktowej nieuzasadnione rozwiązanie umowy lub zagrożenie 
rozwiązaniem umowy.

Kluczowe znaczenie dla ustalenia zakresu omawianej w tym punkcie praktyki ma słowo „nie-
uzasadnione”. W tym kontekście warto zacytować fragment Zielonej Księgi: „Nagłe i nieuzasadnione 

18 Jak wyjaśnia UOKiK odnośnie do pojęcia interesu publicznego w rozumieniu Ustawy: „Dana praktyka może godzić w ten interes, jeśli oddziałuje 
na szerszy krąg podmiotów lub wywołuje negatywne skutki dla konkurencji i konsumentów”, zob. Pytania i Odpowiedzi. Ustawa o przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, http://przewagakontraktowa.uokik.gov.pl/, s. 9.
Na temat wątpliwości i praktycznych trudności związanych z interpretacją pojęcia interesu publicznego na gruncie Ustawy zob. Krasnodębska-Tomkiel, 
2018, s. 687 oraz Jurkowska-Gomułka, 2017, s. 15–18.
W mojej ocenie podstawowy problem związany z pojęciem „interesu publicznego” na gruncie Ustawy polega na tym, że nieuczciwe wykorzystanie prze-
wagi kontraktowej przez sieć może nastąpić tylko względem Kwalifi kowanego Dostawcy Żywności, który przecież prawie zawsze będzie małym i słabym 
podmiotem. Naruszenie praw takiego nieznacznego rynkowo podmiotu prawie nigdy nie przełoży się na „negatywne skutki dla konkurencji i konsumentów” 
w tradycyjnym rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jest tak dlatego, że podmiot ten jest za mały, aby jego sytuacja mogła mieć 
wpływ na stan konkurencji na rynku oraz na sytuację konsumentów. Sprowadza nas to do wniosku, że: a) interes publiczny naruszony jest w praktyce 
tylko wtedy, jeśli działanie sieci dotyczy większej liczby dostawców lub b) należy poszukiwać nowego sposobu interpretacji pojęcia interesu publicznego 
w rozumieniu Ustawy w stosunku do jego rozumienia na gruncie Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
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rozwiązanie stosunku handlowego lub rozwiązanie go bez zachowania stosownego okresu wy-
powiedzenia może również stanowić istotny rodzaj nieuczciwych praktyk handlowych. Kończenie 
współpracy stanowi codzienny element biznesu, nie powinno jednak być wykorzystywane jako 
sposób zastraszenia kontrahenta poprzez odmowę uzasadnienia tej decyzji lub niezachowanie 
stosownego okresu wypowiedzenia. Uczciwa praktyka mogłaby przewidywać konieczność za-
pewnienia przez strony umowy uczciwych warunków rozwiązywania umów. Rozwiązanie umowy 
powinno przebiegać zgodnie z prawem właściwym dla danej umowy, przy zachowaniu odpowied-
nio długiego okresu wypowiedzenia wobec strony, której wypowiedziano umowę, aby umożliwić 
jej odzyskanie zainwestowanych środków”19.

Powyższy cytat skłania nas do uznania, że należy odróżnić rozwiązanie umowy, które jest 
„bezprawne” od rozwiązania umowy, które jest „nieuzasadnione”. 

Co oczywiste, bezprawne rozwiązanie umowy to takie, które następuje bez podstawy praw-
nej. Przykładowo, umowa przewiduje trzymiesięczny termin wypowiedzenia, a sieć handlowa 
wypowiada ją z jednomiesięcznym terminem. 

Z kolei „nieuzasadnione” wypowiedzenie to w szczególności takie, kiedy sieć handlowa wy-
powiada Kwalifi kowanemu Dostawcy Żywności umowę, formalnie wskazując jako podstawę zapis 
dotyczący prawa do jej wypowiedzenia (i prawidłowo go stosując). W rzeczywistości jednak jest 
to kara za to, że dostawca nie chciał zgodzić się na określone żądanie sieci handlowej. Nie jest 
jednak jasne czy w tym ostatnim przypadku chodzi o każdego rodzaju żądania sieci handlowej 
(także takie, które są zasadne i zgodne z prawem), czy tylko takie, które są bezprawne lub nie-
uzasadnione. W mojej ocenie należy przyjąć ten drugi wariant. Jeśli bowiem sieć handlowa ma 
uzasadnione oczekiwania wobec dostawcy – np. oczekuje, aby dostosował swoje produkty do 
nowego, powszechnie akceptowanego, ale nieobligatoryjnego standardu jakości – a dostawca 
odmawia, to sieć handlowa ma pełne prawo zaprzestać współpracy z takim dostawcą20. 

Przykład. Wariant A: sieć wypowiada umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wy-
powiedzenia, co jest zgodne z jej postanowieniami. Przyczyną wypowiedzenia jest to, że sieć 
znalazła tańszego dostawcę. W takiej sytuacji nie ma w mojej ocenie żadnych podstaw do kwestio-
nowania takiego działania sieci (podobnie: Manteuffel i Piaskowski, 2017, s. 42), albowiem takie 
wypowiedzenie nie jest ani bezprawne, ani nieuzasadnione. Wariant B: Sytuacja jak powyżej z tą 
różnicą, że przyczyna wypowiedzenia jest inna. Sieć wie, że Kwalifi kowany Dostawca Żywności 
poniósł znaczne inwestycje na rozwój współpracy z nią, wie także, że w związku z koniunkturą 
na rynku dostawca ten ma problemy fi nansowe, a brak możliwości współpracy z siecią może 
doprowadzić do jego bankructwa. Wykorzystuje zatem tę sytuację i wypowiada umowę (zgodnie 
z jej zapisami), ale tylko po to, aby rozpocząć negocjacje z tym samym dostawcą co do nowej 
umowy, jednak na warunkach dużo gorszych dla dostawcy niż pierwotnie ustalone. Ww. sytuacja 
to przykład na zgodne z prawem, ale nieuzasadnione wypowiedzenie umowy. Wariant C: Sieć 
rozwiązuje z Kwalifi kowanym Dostawcą Żywności umowę bez zachowania terminu wypowiedze-
nia oraz bez wskazania ważnego powodu, co jest sprzeczne z zapisami umowy. Jest to przykład 

19 Zielona Księga, pkt 5.6, s. 8, s. 22. 
20 Nabywcy mają prawo oczekiwać, aby dostarczany produkt spełniał ich uzasadnione i rozsądne żądania. Jednak oczekiwanie spełnienia zbyt wyso-
kich, wyśrubowanych i nieuzasadnionych standardów może stanowić przejaw nieuczciwej praktyki rynkowej – Tak w opracowanie KE pt. Study on the 
Legal Framework Covering Business-To-Business Unfair Trading Practices In the Retail Supply Chain. Final Report, 26 lutego 2014, prepared for the 
European Commission, Dg Internal Market; Dg Markt/2012/049/E, s. 99.
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na bezprawne wypowiedzenie umowy (w takiej sytuacji nie ma potrzeby badać czy jest ono także 
nieuzasadnione)21. 

Komentowana w tym punkcie praktyka obejmuje nieuzasadnione rozwiązanie umowy przez 
sieć handlową oraz na zasadzie a minori ad maius także jej bezprawne rozwiązanie. 

5.  Przyznanie wyłącznie sieci handlowej uprawnienia do rozwiązania umowy (odstąpienia 
od niej lub jej wypowiedzenia) 

Jest to nazwana praktyka zdefi niowana w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy. Przepis ten traktuje jako 
wykorzystanie przewagi kontraktowej przyznanie wyłącznie jednej stronie uprawnienia do roz-
wiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia.

Praktyka ta sprowadza się do tego, że umowy zawierane między sieciami handlowymi 
a Kwalifi kowanym Dostawcami Żywności nie powinny przyznawać wyłącznie sieci uprawnienia 
do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia.

Ten rodzaj praktyki łączy się z szerszym problemem jednostronności umów, o którym mowa 
w kolejnym punkcie. 

6. Jednostronne warunki umowne

Chodzi o sytuację, w której sieć handlowa „wymusza nierównoprawne warunki umowne”22 po-
przez zastrzeganie w umowie na swoją korzyść określonych praw, nie przyznając Kwalifi kowanemu 
Dostawcy Żywności analogicznych uprawnień. Jako przykład można podać zastrzeżenie kary 
umownej na rzecz sieci handlowej za naruszenie poufności informacji i jednocześnie brak takie-
go zastrzeżenia na rzecz dostawcy23. Oczywiście mowa jest tutaj o sytuacjach porównywalnych, 
jeśli w ww. przykładzie dostawca (odmiennie niż sieć) nie przekazuje drugiej stronie żadnych 
istotnych tajemnic, to siłą rzeczy nie ma podstaw do przyznawania mu kary umownej od sieci za 
ich naruszenie. 

7. Niejednoznaczne warunki umowne

Jak wynika z Zielonej Księgi, „Najpowszechniejszą formę nieuczciwych praktyk handlowych 
[…] stanowią wieloznaczne warunki umowne, które umożliwiają narzucenie słabszej stronie umowy 
dodatkowych zobowiązań”24. Z kolei Rezolucja Parlamentu Europejskiego określa tę praktykę jako 
„brak wystarczająco szczegółowych lub jednoznacznie sformułowanych informacji dotyczących 
postanowień umowy”25.

W omawianej w tym punkcie praktyce chodzi o zapisy, które pozwalają interpretować umowę 
na korzyść sieci handlowej, np. poprzez uznanie, że obejmuje ona szerszy zakres zobowiązań 
Kwalifi kowanego Dostawcy Żywności, niż to wynika z literalnej treści umowy. Wskazanym jest, 
aby umowy z Kwalifi kowanymi Dostawcami Żywności napisane były w sposób jasny, przejrzy-
sty i stwarzający jak najmniejsze pole do ich nadinterpretacji. Z tego punktu widzenia warto się 
21 W tym duchu odczytuję Uzasadnienie do Projektu Ustawy (s. 3), gdzie jako przykład zakazanej praktyki wskazuje się zerwanie umowy przez sieć: 
„z uwagi na otrzymanie korzystniejszej oferty cenowej od innego nabywcy”.
22 Zob. s. 2 Uzasadnienia do Projektu Ustawy. 
23 Tego typu rozumowanie prezentowane było na gruncie zarzutu o nadużywaniu pozycji dominującej w decyzji Prezesa UOKiK Nr RWR 411-1/12/ZR 
z 27 sierpnia 2012 r. Decyzja ta została prawomocnie uchylona wyrokiem SOKiK z 9 maja 2014 w sprawie XVII AmA 1/13.
24 Zielona Księga, pkt 5.1, s. 20.
25 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności, s. 4.
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zastanowić czy używanie w treści umów z Kwalifi kowanymi Dostawcami Żywności klauzul gene-
ralnych i zwrotów niedookreślonych, takich jak: „w szczególności”, „odpowiednio”, „właściwie”, 
„istotnie” jest wskazane. 

W mojej ocenie do zakwestionowania wspominanej praktyki nie wystarczy stosowanie przez 
sieć handlową wadliwej (niejednoznacznej) klauzuli umownej. Konieczny jest konkretny przypadek 
stosowania takiej klauzuli przez sieć handlową na niekorzyść Kwalifi kowanego Dostawcy w nie-
uczciwy sposób (a zapewne na niekorzyść co najmniej kilku takich dostawców – chodzi o naru-
szenie interesu publicznego, które warunkuje interwencję UOKiK i które jest bardzo wątpliwe jeśli 
praktyka krzywdzi tylko jednego dostawcę)26. 

IV. Praktyki związane z kosztami i opłatami
Istotna c zęść praktyk handlowych, na które zwracały uwagę stosowne władze z państw 

UE, dotyczy ponoszenia przez dostawców różnego rodzaju opłat. Przykładowo, brytyjski organ 
antymonopolowy wyodrębnił dwadzieścia sześć rodzajów opłat, których pobieranie przez sieci 
handlowe mogło stanowić potencjalne naruszenie27. 

Z uwagi na specyfi kę polskiego rynku wynikającą z bardzo bogatych doświadczeń sądowych 
z tzw. opłatami półkowymi, wszelkiego rodzaju opłaty pobierane od dostawców przez sieci han-
dlowe kwalifi kuję w dużym uproszczeniu do kategorii „opłaty półkowe”. 

1. Tzw. opłaty półkowe 

Art. 7 ust. 3 pkt 3 Ustawy stanowi, że przejawem nieuczciwego wykorzystywania prakty-
ki rynkowej jest „uzależnianie zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia 
przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku 
z przedmiotem umowy”. 

Przepis ten dotyczy m.in. tzw. opłat półkowych. Jego treść należy ocenić bardzo krytycznie, 
podobnie z resztą jak treść dotychczasowego art. 15 ust. 1 pkt 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji28 (dalej: uznk). Niewątpliwym błędem art. 7 ust. 3 pkt 3 Ustawy jest użycie spójnika „ani” 
w sformułowaniu „niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy”. 
Spójnik „ani” stanowi w tym zdaniu tzw. koniunkcję, równoznaczną spójnikowi „i”29. Koniunkcja ta 
oznacza, że świadczenie, o którym mowa w tym przepisie nie może mieć jednocześnie ani rze-
czowego, ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy. Jeśli świadczenie ma jakiś związek 
rzeczowy, ale nie ma związku zwyczajowego z przedmiotem umowy lub na odwrót, przesłanki 
z tego przepisu nie są spełnione. Ustawodawca miał zapewne na myśli spójnik „lub” (tzw. alter-
natywa nierozłączna). Czyli zakładał, że wystarczy, aby świadczenie nie miało np. tylko związku 
rzeczowego albo tylko związku zwyczajowego z umową, by przepis ten znalazł zastosowanie. 
Niemniej obecne brzmienie tego przepisu sprawia, że jego zastosowanie będzie w praktyce bar-
dzo trudne, albowiem praktycznie wszystkie rodzaje opłat pobieranych przez sieci od dostawców 

26 Na temat interesu publicznego zob. przypis numer 20 do niniejszego artykułu.
27 Zielona Księga, pkt 2.2, s. 8.
28 Dotychczasowe orzecznictwo oraz literatura dotyczące tzw. opłat półkowych są bardzo bogate. Jest to temat bardzo szeroki, który w niniejszym 
artykule jest jedynie wzmiankowany w minimalnym zakresie. Z dotychczasowej literatury warto polecić m.in. teksty, które ukazały się w Internetowym 
Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym z 2013 roku, nr 2(2) oraz Małgorzata Sieradzka (2016).
29 Na temat wykorzystania logiki prawniczej do interpretacji przepisów vide np. wyr. NSA (I OSK 2528/12) z 16 stycznia 2013 r.
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mają swoje zwyczajowe uzasadnienie. Najlepszym dowodem na powyższe są tysiące sporów 
sądowych, w których zasadność takich opłat jest oceniania przez sądy (coraz częściej na korzyść 
sieci). W przewarzającej większości przypadków tzw. opłata półkowa ma również rzeczowy, i to 
wyjątkowo „namacalny”, związek z przedmiotem umowy (np. opłata logistyczna za transport to-
waru, opłata za umieszczenie zdjęcia towaru w gazetce, opłata za umieszczenie towaru na górnej 
półce, opłata za umieszczenie towaru na np. 30% powierzchni półki, opłata za umieszczenie to-
waru przy kasie etc.). Jest rzeczą zagadkową dlaczego ustawodawca, który doskonale powinien 
wiedzieć, że tzw. opłaty półkowe to główna bolączka dostawców, nie opisał w jasny i zrozumiały 
sposób tej praktyki w Ustawie. Zamiast tego umieścił przepis, którego literalna wykładnia prowa-
dzi do wniosku, że zasadniczo jest on dla Kwalifi kowanych Dostawców Żywności bezużyteczny. 

Za trafne przyjąć należy podejście UOKiK, które wydaje się iść w kierunku, że zakazane 
„opłaty półkowe” to tylko takie, które:
– obejmują opłaty za czynności, które nie są wykonywane przez sieć handlową i/lub
– są zawyżone; chodzi o opłaty nieekwiwalentne w stosunku do wartości usług świadczonych 

przez sieć (czyli dostawca otrzymuje jakieś świadczenie, ale nie jest ono warte ceny, której 
żąda sieć handlowa)30.
Pobieranie opłat za nieistniejące czynności lub w zawyżonej wysokości jest kwalifi kowane 

w wielu krajach UE jako nieuczciwe działanie31. Warto dodać, że np. we Francji do powyższych 
kryteriów nieuczciwości dodano także sytuację, kiedy opłaty są pobierane w nietransparentny, 
niejasny sposób32.

W konsekwencji można sformułować tezę, że nie stanowi nieuczciwego wykorzystywania prze-
wagi kontraktowej pobieranie przez sieć opłat handlowych, które spełniają łącznie cztery kryteria:
– uiszczane są za faktycznie wykonywane usługi;
– wysokość opłaty nie jest zawyżona;
– pobierane są w transparentny i jasny sposób oraz
– mają zwyczajowy lub rzeczowy związek z umową sprzedaży/dostawy towarów zawartą mię-

dzy siecią a Kwalifi kowanym Dostawcą Żywności.
Powyższe oznacza także, że uzyskanie przez Kwalifi kowanego Dostawcę Żywności ko-

rzystnego orzeczenia sądowego stwierdzającego naruszenie przez sieć art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk 
(czyli pobieranie przez sieć zakazanych opłat półkowych) w żaden sposób nie przekłada się na 
stwierdzenie przez sąd lub UOKiK naruszenia Ustawy w takim samym lub tym bardziej innym 
stanie faktycznym.

2. Nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności 

Jest to nazwana praktyka wymieniona w art. 7 ust. 3 pkt 4 Ustawy. Do oceny czy termin 
płatności jest wydłużony w sposób nieuzasadniony ma zastosowanie w szczególności Ustawa 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych33.

30 UOKiK. Pytania i Odpowiedzi. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi 
i spożywczymi, s. 8.
31 Wątek ten często przewija się w dokumentach UE, Zielonej Księdze, Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 7 czerwca 2016, raporcie KE z 26 lu-
tego 2014 r.
32 Zielona Księga, pkt 5.4, s. 22.
33 Ustawa z 8.03.2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 403).
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Zgodnie z tą ustawą, „Strony transakcji handlowej mogą ustalić termin zapłaty dłuższy niż 
30 dni, pod warunkiem że ustalenie to jest obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczegól-
nymi elementami umowy, a termin ten nie przekracza 60 dni”34. Ustawa ta stanowi także: „Termin 
zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni [...], chyba że strony w umowie wyraźnie 
ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela”35. 

Ustalenie czy właściwy będzie termin zapłaty 30, 60, czy więcej dni zależy od okoliczności 
danego stanu faktycznego. Ogólnie można powiedzieć, że stosowanie przez sieci handlowe 
w stosunku do Kwalifi kowanych Dostawców Żywności terminów zapłaty przekraczających 60 dni 
wydaje się być uzasadnione jedynie w wyjątkowych sytuacjach. 

Niezależnie od powyższego Ustawą objęte może być także nieuzasadnione, często po-
wtarzające się odsyłanie przez sieć handlową faktur VAT z prośbą o ich poprawienie, mimo że 
faktura od początku była prawidłowo wystawiona. W takiej sytuacji termin zapłaty liczony jest od 
doręczenia skorygowanej faktury przez Kwalifi kowanego Dostawcę Żywności36. Takie działanie 
sieci handlowej może zostać uznane za nieuczciwe, jeśli faktyczną przyczyną odsyłania faktur 
nie jest potrzeba ich korekty, ale chęć wydłużenia terminu płatności o czas potrzebny dostawcy 
na wystawienie nowej faktury i jej dostarczenie do sieci handlowej. 

3.    Nieuzasadnione przerzucanie kosztów i różnych rodzajów ryzyka na Kwalifi kowanego 
Dostawcę Żywności

Jak wskazała Komisja Europejska, „Jedna strona nie powinna bezpodstawnie i nieuczciwie 
przenosić swoich kosztów ani ryzyka działalności gospodarczej na drugą stronę”37. W zdecy-
dowanej większości przypadków praktyka przerzucania (uzasadnionych bądź nie) kosztów na 
dostawcę wchodzi w zakres problematyki tzw. opłat półkowych (vide rozdz. IV pkt 1 niniejszego 
artykułu). Niemniej można wyróżnić co najmniej trzy sytuacje, w których przerzucanie kosztów/
ryzyka nie będzie związane z opłatami półkowymi: 
1) przerzucenie na dostawcę kosztów badań i audytów, z których korzysta w przeważającej 

mierze sieć handlowa38; 
2) przerzucenie na dostawcę kosztów zaprojektowania opakowań/reklam marek własnych (co 

w praktyce wiąże się z obowiązkiem przeniesienia praw ze znaków towarowych na sieć 
handlową)39;

3) przerzucenie na dostawcę odpowiedzialności za kradzież (straty) towarów dostarczonych do 
sieci handlowej40.
Ad. 1) Generalnie sieć handlowa ma prawo wymagać od Kwalifi kowanego Dostawcy Żywności, 

aby ten wykonał określonego rodzaju badania swoich produktów. W mojej ocenie tak długo, jak 
długo chodzi o uzasadnione badania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości produktów, 

34 Art. 8 ust. 3 Ustawy
35 Art. 7 ust. 2 Ustawy.
36 Na taką praktykę wskazuje się w Projekcie do Ustawy na s. 7.
37 Sprawozdanie Komisji Europejskiej z 29.1.2016 r. dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w ramach 
łańcucha dostaw produktów spożywczych, realizowanych między przedsiębiorstwami, s. 5.
38 Zob. s. 99 opracowania KE pt. Study on the Legal Framework Covering Business-To-Business Unfair Trading Practices In the Retail Supply Chain. 
Final Report, 26 lutego 2014, prepared for the European Commission, Dg Internal Market; Dg Markt/2012/049/E.
39 O takiej praktyce mowa jest w: Projekt Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych (projekt z 07.05.2010), wszedł w życie 12 lipca 2017 r., http://www.krd-ig.
com.pl/upload/fi le/aktualnosci/2010/Kodeks_Dobrych_Praktyk_Handlowych_projekt.pdf (dalej: Projekt Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych), pkt 5, s. 3. 
40 Zielona Księga, pkt 5.4, s. 21.
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koszty tych badań mogą w pełni obciążać dostawcę. Odmienne zdanie zostało zaprezentowane 
w Projekcie Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych, z którego wynika, że sieć nie powinna żądać 
wykonania prób i testów w okresie ważności zezwoleń lub zaświadczeń wydanych przez odpo-
wiedni organ władzy państwowej lub jednostkę akredytacji41. To ostatnie podejście wydaje się 
prawidłowe tylko w takim zakresie, w którym żądanie sieci handlowej jest oczywiście niezasadne, 
przykładowo sieć wymaga wykonania takich samych badań tej samej partii produktu, które dopiero 
co zostały wykonane przez Sanepid. Jeśli natomiast sieć wymagałaby przeprowadzenia na koszt 
dostawcy badania innej partii towaru i/lub w innym zakresie niż dotychczasowe badania, to żąda-
nie to może być uzasadnione koniecznością zapewnienia przez sieć wysokiej jakości produktów.

Odmienna sytuacja rysuje się natomiast w przypadku badań mających zapewnić nie wyso-
ką jakość, ale wysoką sprzedaż produktów. Chodzi w szczególności o różnego rodzaju bada-
nia konsumenckie, takie jak ocena wyglądu opakowań, smaku, rozpoznawalności etc. danego 
produktu. Obciążenie Kwalifi kowanego Dostawcę Żywności kosztami tego rodzaju badań może 
stanowić wykorzystanie przewagi kontraktowej, podobnie jak w przypadku tzw. opłat półkowych 
(vide rozdz. IV pkt 1) – tzn. w szczególności jeśli koszty, które z tego tytułu ponosi dostawca są 
nieekwiwalentne w stosunku do korzyści, które niesie za sobą wykonanie badań. 

Ad. 2) W mojej ocenie do tego typu praktyki zastosowanie znajdują analogiczne zasady, jak 
w przypadku tzw. opłat półkowych (vide rozdz. IV pkt 1). W szczególności jeśli koszty które z tego 
tytułu ponosi Kwalifi kowany Dostawca Żywności są nieekwiwalentne w stosunku do korzyści, 
które niesie za sobą zaprojektowanie ww. opakowań/reklam, to ich pobieranie może stanowić 
wykorzystanie przewagi kontraktowej.

Ad. 3) Praktyka ta została zobrazowana w wystarczający sposób w Zielonej Księdze: „deta-
lista może najskuteczniej kontrolować kradzież lub zniknięcie towarów na terenie swojego lokalu. 
Z chwilą jednak przeniesienia ryzyka kradzieży na dostawcę, motywacja detalisty do podejmowa-
nia odpowiednich środków zaradczych znacznie spada”. 

V. Inne rodzaje praktyk
1. Narzucanie prawa do bezwarunkowego zwrotu niesprzedanego towaru

W rezolucji Parlamentu Europejskiego mowa jest o nieuczciwej praktyce w postaci „narzu-
cania bezwarunkowego zwrotu niesprzedanego towaru”42.

Powszechną praktyką sieci handlowych jest zastrzeżenie prawa zwrotu niesprzedanego towaru. 
Prawo zwrotu oznacza, że dostawca ma obowiązek odbioru od sieci handlowej niesprzedanego 
towaru oraz obowiązek zwrotu uiszczonej przez sieć ceny zakupu lub jej części. Szczegółowe 
rozliczenia z tym związane, obejmujące koszty logistyczne i inne, przyjmują różne formy. 

W omawianej praktyce należy wyróżnić dwa rodzaje sytuacji: 
a) prawo zwrotu towarów o długim terminie przydatności; 
b) prawo zwrotu towarów o krótkim terminie przydatności.

W każdej z dwóch ww. sytuacji zastosowanie znajdują w mojej ocenie następujące regu-
ły: a) zasady zwrotu towarów powinny być ustalone między stronami jeszcze przed dostawą 

41 Projekt Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych, pkt 7(b), s. 4.
42 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 4.
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towaru; b) ustalenia w tym zakresie powinny być jasne; c) koszty zwrotów powinny być rozłożone 
na racjonalnych i uczciwych zasadach między sieć a Kwalifi kowanego Dostawcę Żywności (co nie 
oznacza koniecznie „po równo”); d) nie ma jednej reguły czy też określonych proporcji rozliczenia 
kosztów zwrotów. Ocena będzie zależna od okoliczności danej sprawy. 

Prawo sieci do zwrotu towarów o długim terminie przydatności nie budzi w mojej ocenie więk-
szych wątpliwości. Jeśli jest ono realizowane na zasadach opisanych powyżej nie widzę podstaw 
do uznania takiej praktyki za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Warto jedynie 
zaznaczyć, że długi termin przydatności to taki, który w momencie zwrotu pozwala dostawcy na 
sprzedaż towaru do innych nabywców po racjonalnej cenie i w racjonalnej ilości.  

Z kolei prawo sieci do zwrotu towarów o krótkim terminie przydatności jest bardziej skompli-
kowane43. Sytuacja ta dotyczy w szczególności: pieczywa, świeżych soków, szybko psujących 
się warzyw i owoców, świeżego mięsa, świeżych ryb etc. W tym przypadku, jak się wydaje, dobrą 
praktyką byłoby przestrzeganie następujących zasad: a) sieć ma prawo zwrotu jedynie określonej 
części ww. towarów, chyba że brak sprzedaży jest związany z okolicznościami, za które sieć nie 
odpowiada (np. ograniczenie przez konsumentów zakupu świeżego drobiu w związku z informacją 
o masowych chorobach kur w danej okolicy); albo że zwrot następuje po istotnie niższej cenie; 
b) w przypadku zwrotu towarów, których Kwalifi kowany Dostawca Żywności nie ma szans sprze-
dać do innych nabywców zasady podziału kosztów z tym związanych powinny w odpowiednim 
zakresie uwzględnić tę okoliczność tak, aby zrekompensować straty Kwalifi kowanego Dostawcy 
Żywności; c) sieć powinna umożliwić dostawcy – na jego prośbę – próbne przetestowanie dynamiki 
sprzedaży w danej sieci, tak aby strony były w stanie wypracować uczciwe i realistyczne zasady 
zwrotów. W przypadku towarów typowych, wystarczającym wydaje się, aby sieć udostępniła do-
stawcy anonimowe dane o wielkości zwrotów kilku konkurencyjnych produktów. 

2. Nieuczciwe wykorzystywanie i przekazywanie informacji

W sytuacji nieuczciwego wykorzystywania i przekazywania informacji możemy mieć do czy-
nienia w trzech przypadkach:
1) informacji dotyczących receptury (składu) produktu;
2) odmowy podpisania umowy o zachowaniu poufności;
3) przekazywania informacji wprowadzających w błąd.

Ad. 1) Jak wskazuje KE w Zielonej Księdze, „informacje nie powinny być wykorzystywane 
na przykład do opracowania własnego konkurencyjnego produktu, co pozbawiłoby słabszą stronę 
możliwości czerpania korzyści z wyników jej działalności innowacyjnej44”. W mojej ocenie fragment 
ten należy opatrzyć stosownym komentarzem. 

Po pierwsze, sieci handlowe często zamawiają u dostawców wyprodukowanie określonych 
produktów wedle określonej przez sieć receptury. Jest to uzasadnione m.in. tym, że sieć musi 
zebrać oferty na stworzenie określonego produktu od różnych dostawców. Aby oferty te były po-
równywalne, każdy z dostawców musi bazować na takich samych założeniach (recepturze). Po 
wyborze zwycięskiego dostawcy może on oczywiście wprowadzić, w uzgodnieniu z siecią, zmiany 

43 W przypadku dóbr szybko psujących się sieć handlowa ma z defi nicji dużo większą przewagę kontraktową nad dostawcą, co odróżnia ten przypadek 
od innych, w których sieć może mieć np. duża siłę rynkową, ale już niekoniecznie przetargową. Na rozróżnienie między siłą rynkową a siłą przetargową 
trafnie zwraca uwagę Michał Zaremba (2017, s. 22).
44 Zielona Księga, pkt 5.5, s. 22.
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do receptury przygotowanej przez sieć na potrzeby przetargu. W mojej ocenie w takiej sytuacji żą-
danie przez sieć od Kwalifi kowanego Dostawcy Żywności przeniesienia prawa do zmodyfi kowanej 
receptury nie stanowi nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej. Jeśli wkład dostawcy 
w zmodyfi kowanie receptury jest znaczny, zapewne może on domagać się od sieci wynagrodzenia 
z tego tytułu. Takie wynagrodzenie może być uwzględnione w wysokości ceny zakupu towaru, 
wyprodukowanego przy wykorzystaniu receptury, którą dostawca negocjuje z siecią. 

Po drugie, wydaje się, że omawiana praktyka dotyczy nie sytuacji typowych, takich jak przed-
stawione powyżej, ale sytuacji, w której Kwalifi kowany Dostawca Żywności w ogóle nie chce prze-
kazać sieci receptury, a sieć zmusza go do tego bezprawną/nieuczciwą groźbą. Przykładowo, 
sieć handlowa oświadcza, że wstrzyma zamówienia na produkt X, jeśli Kwalifi kowany Dostawca 
Żywności nie zacznie produkować pod marką własną sieci produktu Y i nie przekaże jego re-
ceptury; z kolei po przekazaniu takiej receptury sieć handlowa domaga się istotnego obniżenia 
ceny, grożąc, że w razie odmowy zleci produkcję na podstawie ww. receptury konkurentowi 
Kwalifi kowanego Dostawcy Żywności.

Ad. 2) KE wskazuje, że nieuczciwy charakter może mieć: „odmowa podpisania umów o za-
chowanie poufności lub niedochowanie obowiązku zachowania poufności”45. 

Ad. 3) KE wskazuje także, że nieuczciwy charakter może mieć przekazywanie Kwalifi ko-
wanemu Dostawcy Żywności przez sieć handlową nieprawdziwych, wprowadzających w błąd 
informacji46.

3.  Odmowa podania fi rmy dostawcy (producenta) na etykiecie produktu sprzedawanego 
pod marką własną sieci handlowej

Kwalifi kowany Dostawca Żywności ma prawo oczekiwać, że jego nazwa (fi rma jego przedsię-
biorstwa) znajdzie się na opakowaniu/etykiecie dostarczanego przez niego produktu. W przeciw-
nym razie istnieje ryzyko, że stanie się on całkowicie anonimowy, skoro nikt nie będzie wiedział, 
że to on wyprodukował określony produkt. To z kolei może utrudniać mu dostęp do rynku. 

W praktyce wspomniane prawo dostawcy może być zagrożone w przypadku produktów 
sprzedawanych pod marką własną sieci handlowej. Przy czym chodzi tutaj o sytuacje, w których 
dostawca domaga się umieszczenia jego nazwy na etykiecie, a sieć odmawia. Jeśli brak umiesz-
czenia nazwy jest wynikiem swobodnych uzgodnień stron, tzn. Kwalifi kowany Dostawca Żywności 
wyraża na nie nieprzymuszoną zgodę, wówczas taka sytuacja nie kwalifi kuje się jako nieuczciwe 
wykorzystanie przewagi kontraktowej. 

VI. Stosowanie nieuczciwych cen – praktyka wyłączona 
spod stosowania Ustawy?

Wejście w życie ustawy poprzedzone było wieloletnimi skargami dostawców żywności do 
UOKiK dotyczącymi nieuczciwych cen stosowanych przez sieci handlowe. Upraszczając, cho-
dziło o sytuację, w której przykładowo dostawca jabłek sprzedawał je sieci po 40 groszy za kilo-
gram (żadna inna sieć nie była skłonna zapłacić więcej), a sieć sprzedawała te jabłka po cenie 

45 Zielona Księga, pkt 5.5, s. 22.
46 Zielona Księga, pkt 5.5, s. 22. Podobnie KE na s. 99 opracowania KE pt. Study on the Legal Framework Covering Business-To-Business Unfair Trading 
Practices In the Retail Supply Chain. Final Report, 26 lutego 2014, prepared for the European Commission, Dg Internal Market; Dg Markt/2012/049/E.



74 Antoni Bolecki            Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej przez sieci handlowe względem dostawców żywności…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 8(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.6.5

detalicznej np. 1,50 złotych. Dostawcy skarżyli się na wyzysk sieci, domagając się interwencji 
UOKiK47. UOKiK konsekwentnie odrzucał takie skargi, tłumacząc, że nie jest urzędem od kontroli 
cen na półkach sklepowych. 

W trakcie prac nad projektem Ustawy problem zbyt niskich cen uzyskiwanych przez dostawców 
żywności od sieci handlowych był sygnalizowany, a mimo to nie został w Ustawie uregulowany. 
W uzasadnieniu do projektu Ustawy czytamy: „nieuczciwe praktyki to przede wszystkim presja na 
uzyskanie jak najniższej ceny od nabywcy [...]”48, a następnie: „[...] zgłaszany problem wysokości 
cen uzyskiwanych w transakcjach nabycia towarów rolno-spożywczych nie mógł znaleźć rozwią-
zania w projektowanej ustawie z uwagi na zbyt dużą ingerencję administracji w stosunki umowne 
między stronami umów”49. Fragment ten nie pozostawia wątpliwości, że ustawodawca postanowił 
wyłączyć spod stosowania Ustawy sytuację, w której sieć handlowa nie akceptuje cen sprzedaży 
oferowanych przez Kwalifi kowanego Dostawcę Żywności i domaga się ich obniżenia50. Innymi 
słowy chodzi o to, że Ustawa nie ma służyć jako instrument weryfi kacji, czy marża generowana 
przez sieć na produkcie Kwalifi kowanego Dostawcy Żywności jest godziwa (uczciwa) w stosunku 
do marży tegoż dostawcy na tym samym produkcie. Takie rozumienie Ustawy potwierdził w trakcie 
konferencji w dniu 12 lipca 2017 roku przedstawiciel UOKiK, zaznaczając, że UOKiK nie będzie 
ingerował w wysokość cen stosowanych przez sieci wobec klientów i dostawców51.

W powyższym kontekście duże zdumienie budzi fakt, że zaraz po wejściu w życie Ustawy 
UOKiK zaczął zajmować się zagadnieniami, do których Ustawa miała nie być stosowana – tzn. 
wzrostem cen masła w sieciach handlowych. Kolejne postępowania wyjaśniające wszczęte na 
podstawie Ustawy dotyczą rów nież wysokości cen – jabłek i mleka52.
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Skutki uznania abuzywności postanowienia umowy 
w kontroli incydentalnej

Spis treści
I. Uwagi wstępne
II. Cele dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
III. Poglądy doktryny i orzecznictwa 
IV. Redukcja utrzymująca skuteczność
V. Zmiany w umowie
VI. Konkluzje

Streszczenie
Artykuł analizuje obowiązujące przepisy, judykaturę (w szczególności aktualne orzecznictwo TSUE) 
oraz poglądy doktryny odnoszące się do problematyki związanej z określeniem skutków uznania 
postanowienia umowy jako nieuczciwego, w kontroli incydentalnej. Przedmiotem rozważań są 
zatem problemy praktyczne pojawiające się w sytuacji, w której postanowienie umowy ma cha-
rakter nieuczciwy, z czym mogą się wiązać restytucyjne roszczenia konsumenta. Celem artykułu 
jest również rozważenie dopuszczalności, a także wad i zalet, stosowania przez sąd wybranych 
mechanizmów i instrumentów, które mogłyby służyć do zastąpienia luki w umowie spowodowanej 
uchyleniem nieuczciwego postanowienia umowy. W związku z tym podejmowana jest próba opi-
sania i analizy mechanizmu określanego w doktrynie mianem redukcji utrzymującej skuteczność.

Słowa kluczowe: ochrona konsumenta; umowy konsumenckie; nieuczciwe postanowienia umo-
wy; skutki restytucyjne.

JEL: K12, K15, K41

I. Uwagi wstępne
Celem artykułu jest analiza prezentowanych w doktrynie, a także w polskim i unijnym orzecz-

nictwie poglądów na temat skutków uznania postanowienia umowy jako niedozwolonego w kontroli 
incydentalnej, a także zabranie głosu w dyskusji. Problematyka obejmuje te sytuacje, w których 
sąd bada skonkretyzowany stosunek prawny, którego podstawą jest umowa oraz odpowiednie 
(inkorporowane do niej) wzorce umowy, np. regulaminy, OWU, załączniki, tabele opłat czy też 
aneksy mające do niej zastosowanie (stanowiące jej integralną część). Przedmiotem analizy są 

* Radca prawny; zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. Artykuł prezentuje poglądy 
autora i nie powinien być traktowany jako stanowisko innych podmiotów, organów lub instytucji. E-mail: bartosz.wyzykowski@gmail.com.
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skutki uznania abuzywności postanowienia w kontroli incydentalnej, którą odróżnić należy od 
kontroli abstrakcyjnej. W uproszczeniu można powiedzieć, że w przypadku kontroli abstrakcyjnej 
badany jest określony wzorzec umowy, jednakże zasadniczo w oderwaniu od skonkretyzowane-
go stosunku prawnego1. Natomiast w ramach kontroli incydentalnej dokonywana jest wykładnia 
oświadczeń woli stron umowy, ustalana jest normatywna treść umowy i badane są pozostałe 
okoliczności sprawy, w tym okoliczności przed zawarciem umowy (co można określić mianem 
materialnej przejrzystości umowy2), np. wykonanie obowiązków informacyjnych itd. Omawiane 
zagadnienie jest niezwykle interesujące z uwagi na coraz większą świadomość prawną obywa-
teli, którzy jako konsumenci w sporach sądowych z przedsiębiorcami coraz częściej powołują się 
na abuzywny charakter poszczególnych postanowień umowy. W praktyce pojawiają się jednak 
wątpliwości, jakie skutki dla konsumenta i przedsiębiorcy jako stron umowy wynikają w sytuacji, 
w której sąd rzeczywiście uzna dane postanowienie lub postanowienia umowy za nieuczciwe. Nie 
jest jasne czy sąd może uznać dane postanowienie za abuzywne tylko w określonym zakresie 
lub części, czy też musi to nastąpić w całości. Wiąże się to również z pytaniem, czy przedmiot 
badania pod kątem abuzywności stanowi literalne brzmienie postanowienia, czy jego normatywna 
treść. Głównym zagadnieniem będącym przedmiotem analizy będą więc konsekwencje wynikające 
z zastosowania przez sąd w ramach kontroli incydentalnej art. 3851 § 1 zd. 1 i § 2 k.c.3, natomiast 
z uwagi na złożoność omawianej problematyki nie sposób całkowicie pominąć powiązanych z tym 
zagadnień, a w szczególności kwestii dotyczących samych przesłanek uznania klauzuli za abu-
zywną. Warto dodać, że w art. 3851 § 1 k.c. mowa jest o niedozwolonych postanowieniach umowy, 
dyrektywa4 zaś – a w ślad za nią również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE) – posługuje się pojęciem „nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich”5. W dal-
szej części artykułu mowa będzie o „warunku umowy” tylko w przypadku odwołań do dyrektywy 
lub orzeczeń TSUE. Z kolei w języku prawniczym mówi się o „klauzulach abuzywnych”. W istocie 
każde z tych pojęć oznacza postanowienia zawarte w umowie lub wzorcu umowy spełniające 
przesłanki, o których mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy i art. 3851 k.c. 

II. Cele dyrektywy
Na wstępie należy wskazać, że przepisy k.c. regulujące zarówno materialne przesłanki uznania 

klauzuli za abuzywną, jak i określające skutki z tego wynikające, stanowią implementację dyrek-
tywy, stąd co do zasady należy dążyć do ich prounijnej interpretacji6. Zresztą bezpośrednio na tle 
omawianej dyrektywy, TSUE wskazał, że sąd krajowy jest obowiązany, gdy stosuje przepisy prawa 

1 Z tego powodu wnioski wynikające z analizy postanowień umownych językowo tożsamych mogą być różne w zależności od „trybu” kontroli. Teoretycznie 
więc tożsame językowo postanowienie uznane za abuzywne w kontroli abstrakcyjnej może być uznane za uczciwe w kontroli incydentalnej i odwrotnie 
(zob. Trzaskowski, 2011). 
2 Wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 21, 50 i 51; Wyr. TSUE z 21.03.2013 r. 
w sprawie C-92/11 (ECLI:EU:C:2013:180) pkt 44; wyr. TSUE z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 (ECLI:EU:C:2014:282) pkt 74; wyr. TSUE z 23.04.2015 r. 
w sprawie C-96/14 (ECLI:EU:C:2015:262) pkt 47. W sprawie zasady materialnej przejrzystości umowy; zob. Romanowski, 2017, rozdz. VI.
3 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: k.c.).
4 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (OJ L 95, 21.4.1993, p. 29–34; dalej: 
dyrektywa).
5 Oczywiście warunku umowy w rozumieniu dyrektywy nie wolno utożsamiać z warunkiem, o którym mowa w art. 89 k.c., wszak w polskim prawie 
cywilnym przez warunek rozumie się zdarzenie przyszłe i niepewne.
6 Wyr. TSUE z 10.04.1984 r. w sprawie 14/83 (Zbiór Orzeczeń 1984 – 01891; ECLI:EU:C:1984:153) pkt 15 i 26; Wyr. TSUE z 27.06.2000 r. w sprawach 
połączonych: od C-240/98 do C-244/98, Océano Grupo Editorial SA v. Roció Murciano Quintero (C-240/98) i Salvat Editores SA v. José M. Sánchez 
Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) i Emilio Viñas Feliú (C-244/98) (Zbiór Orzeczeń 2000 
I-04941; ECLI:EU:C:2000:346) pkt 31 i 32. Wyr. TSUE z 24.01.2012 r. w sprawie C-282/10 (elektroniczny Zbiór Orzeczeń; ECLI:EU:C:2012:33) pkt 24; 
Uchwała SN z 13.07.2006 r., III SZP 3/06 (OSNAPiUS 2007 nr 1–2, poz. 35, str. 73).
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krajowego – zarówno te, które weszły w życie po przyjęciu dyrektywy, jak i te przed jej przyjęciem 
– do ich interpretowania tak dalece, jak to jest możliwe, zgodnie z literą (brzmieniem) i celem tej 
dyrektywy7. Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy: „Państwa Członkowskie stanowią, że na mocy pra-
wa krajowego nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców 
z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie nadal 
obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków”8. Z kolei, 
warunki ustalone przez prawa krajowe, do których odnosi się art. 6 ust. 1 dyrektywy nie mogą sta-
nowić zagrożenia dla istoty prawa, jakie konsumenci wywodzą z tego przepisu, a polegającej na 
niezwiązaniu warunkiem uznanym za nieuczciwy9. Jednocześnie nie wolno tracić z pola widzenia, 
że w świetle art. 8 dyrektywy, ta wyznacza jedynie pewien minimalny zakres ochrony konsumenta, 
w związku z czym ustawodawcy krajowi upoważnieni są do zapewnienia dalej idącej ochrony10. 

Aby zapewnić realizację ww. celów, TSUE przyjął zasadę, iż sąd z urzędu (a zatem nawet 
w braku żądania zgłoszonego przez konsumenta) powinien zbadać, a gdy jest to uzasadnione rów-
nież stwierdzić abuzywność i bezskuteczność danego postanowienia i odmówić jego stosowania11. 
Pogląd taki przyjęty został również w orzecznictwie SN12 i w doktrynie (zob. Trzaskowski, 2013). 
Ponadto, sąd krajowy, który stwierdza nieuczciwy charakter postanowienia zawartego w umowie, 
na mocy art. 6 ust. 1 dyrektywy jest zobowiązany wyciągnąć wszelkie wynikające stąd na mocy 
prawa krajowego konsekwencje, tak aby konsumenci nie byli tym postanowieniem związani13 – 
w tym także konsekwencje na przyszłość14. TSUE wyjaśnił również, że jeżeli sąd krajowy uzna 
dany warunek umowy za nieuczciwy, ma obowiązek jego niezastosowania, chyba że konsument, 
po poinformowaniu go przez rzeczony sąd, sprzeciwi się temu15. Co do zasady umowa zawarta 

 7 Wyr. TSUE z 10.04.1984 r. w sprawie 14/83 (ECLI:EU:C:1984:153) pkt 15 i 26; wyr. TSUE z 27.06.2000 r. w sprawach połączonych: od C-240/98 do 
C-244/98, Océano Grupo Editorial SA v. Roció Murciano Quintero (C-240/98) i Salvat Editores SA v. José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José 
Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) i Emilio Viñas Feliú (C-244/98) (Zbiór Orzeczeń 2000 I-04941; ECLI:EU:C:2000:346) 
pkt 32; wyr. TSUE z 24.01.2012 r. w sprawie C-282/10 (elektroniczny Zbiór Orzeczeń; ECLI:EU:C:2012:33) pkt 24; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach 
połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 71.
 8 Również w motywach do dyrektywy, stwierdza się, że: „Państwa Członkowskie powinny zapewnić, aby nieuczciwe warunki nie były zamieszczane 
w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami oraz, jeżeli jednak takie warunki zostają w nich zawarte, aby nie były one 
wiążące dla konsumenta, oraz zagwarantować, żeby umowa obowiązywała strony zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami, pod warunkiem że po 
wyłączeniu z umowy nieuczciwych warunków może ona nadal obowiązywać”. 
 9 Wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 71.
10 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 70; Wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) 
pkt 47 zd. 2; wyr. Sądu Okręgowego w Łodzi z 17.11.2016 r., III Ca 1427/15; (Portal orzeczeń Sądu Okręgowego w Łodzi: http://orzeczenia.lodz.so.gov.
pl/content/$N/152510000001503_III_Ca_001427_2015_Uz_2016-11-17_001).
11 Wyr. TSUE z 4.06.2009 r. w sprawie C-243/08 (Zbiór Orzeczeń 2009 I-04713; ECLI:EU:C:2009:350) pkt 24 i 28; wyr. TSUE z 26.04.2012 r. w sprawie 
C-472/10 (ECLI:EU:C:2012:242) pkt 41; wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 42, 43 i 53;wyr. TSUE z 30.05.2013 r. 
w sprawie C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) pkt 27, 28, 42, 48 i 53; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 (ECLI:EU:C:2013:341) pkt 40, 41, 
50 i 51; wyr. TSUE z 27.02.2014 r. w sprawie C 470/12 (ECLI:EU:C:2014:101) pkt 41; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, 
C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 58.
12 Wyr. SN z 19.04.2007 r., I CSK 27/07 (OSNC – Zb. dodatkowy 2008 nr A, poz. 25, s. 154).
13 Wyr. TSUE z 26.04.2012 r. w sprawie C-472/10 (ECLI:EU:C:2012:242) pkt 42 i 43; wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) 
pkt 63; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) pkt 42, 48, 51 i 53; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 
(ECLI:EU:C:2013:341) pkt 49; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 59.
14 Wyr. TSUE z 26.04.2012 r. w sprawie C-472/10 (ECLI:EU:C:2012:242) pkt 43.
15 Wyr. TSUE z 4.06.2009 r. w sprawie C-243/08 (Zbiór Orzeczeń 2009 I-04713; ECLI:EU:C:2009:350) pkt 34 i 35; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie 
C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) pkt 41; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 (ECLI:EU:C:2013:341) pkt 49. Takie podejście stanowi argument 
za poglądami przybliżającymi sankcję wynikającą z art. 3851 k.c. do sankcji bezskuteczności zawieszonej. Za przyjęciem poglądu, zgodnie z którym 
konsument mógłby następczo (po zawarciu umowy) potwierdzić (konwalidować) nieuczciwe postanowienie umowy, można by się jednak opowiedzieć 
tylko wówczas – pomijając w tym miejscu wszelkie inne wątpliwości z tym związane – gdyby konsument miał pełną świadomość, że postanowienie jest 
nieuczciwe, a także skutków z tym związanych. Ponadto takowe oświadczenie – jeżeli przyjąć za dopuszczalne – musiałoby zostać złożone w sposób 
wyraźny a nie domniemany. Niemniej, przyjęcie, że sankcja wynikająca z art. 3851 k.c. zbliżona jest do sankcji bezskuteczności zawieszonej nie tłuma-
czy co się dzieje w przypadku, w którym konsument nie potwierdzi (nie konwaliduje) nieuczciwego postanowienia umowy. O możliwości „konwalidacji” 
nieuczciwego postanowienia i ujęcia sankcji wynikającej z art. 3851§ 1 k.c. jako zbliżonej do sankcji bezskuteczności zawieszonej; zob. Trzaskowski, 
2013. Jednocześnie w doktrynie wyrażono – dyskusyjny jak się wydaje i szerzej nieuzasadniony – pogląd, iż w przypadku uznania klauzulę za abuzywną, 
konsument nawet wówczas, gdyby akceptował jej treść, będzie musiał pogodzić się z zakazem jej wykorzystania oraz z faktem, że zastąpią ją przepisy 
dyspozytywne; zob. Bednarek w: Łętowska, 2013, nb. 392. 
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między przedsiębiorcą a konsumentem będzie nadal obowiązywała strony w pozostałej części, 
jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków16. Innymi słowy, nie powinna 
nastąpić jakiejkolwiek zmiana inna niż ta wynikająca z uchylenia nieuczciwych warunków, o ile takie 
dalsze obowiązywanie umowy jest prawnie możliwe zgodnie z zasadami prawa wewnętrznego17. 
Warunek umowy uznany za nieuczciwy należy więc co do zasady uznać za nigdy nieistniejący, 
tak by nie wywoływał on skutków wobec konsumenta, w związku z czym sądowe stwierdzenie 
nieuczciwego charakteru takiego warunku powinno mieć skutek w postaci przywrócenia sytuacji 
prawnej i faktycznej konsumenta, w jakiej znajdowałby się on w braku rzeczonego warunku – 
w konkretnych okolicznościach może zatem również nastąpić skutek restytucyjny18. Jednocześnie, 
dyrektywa nie sprzeciwia się możliwości „uznania za nieważną”19 całej umowy zawartej pomię-
dzy przedsiębiorcą a konsumentem zawierającej jeden lub więcej nieuczciwych warunków, jeśli 
takie rozwiązanie jest obiektywnie uzasadnione20 lub zapewni lepszą ochronę konsumenta21, 
przy czym korzystniejsza sytuacja konsumenta nie może zostać uznana za decydujące kryterium 
rozstrzygające o dalszym losie tej umowy22. Koniecznym jest zatem zbadanie indywidualnego 
interesu konsumenta23. Implementacji omawianych norm prawnych wynikających z dyrektywy 
polski ustawodawca dokonał w art. 3851 i nast. k.c. 

III. Poglądy doktryny i orzecznictwa
W piśmiennictwie, poglądy na temat skutków uznania danej klauzuli za abuzywną nie są 

w pełni jednolite24, niemniej, w przypadku kontroli incyden talnej, w zasadzie wszystkie sprowadzają 
się do uznania, że mamy do czynienia z pewnym rodzajem bezskuteczności (częściowej), czyli 
brakiem mocy wiążącej danego postanowienia – przynajmniej wobec konsumenta25. Przyjmuje 
się, że klauzule o charakterze niedozwolonym są bezskuteczne i nie wiążą konsumentów ex 
lege, ex tunc i inter partes, natomiast fakt bezskuteczności danego postanowienia zostaje jedynie 
potwierdzony orzeczeniem o charakterze deklaratoryjnym, nie zaś konstytutywnym (Bednarek, 
w: Łętowska, 2013, nb. 391 i 392; Popiołek, w: Pietrzykowski, 2013, komentarz do art. 3851 k.c.; 
Zagrobelny, w: Gniewek i Machnikowski, 2017, komentarz do art. 3851 k.c.; Namysłowska 

16 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 64–66; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) 
pkt 44, 45, 47 i 48, w pkt 44 tego wyr., TSUE wskazał, że: „Sąd krajowy powinien ponadto ocenić wpływ stwierdzenia nieuczciwego charakteru spornego 
warunku na ważność danej umowy i ustalić, czy rzeczona umowa może dalej istnieć bez tego warunku (zob. podobnie postanowienie z dnia 16 listopada 
2010 r. w sprawie C-76/10 Pohotovost’, Zb.Orz. s. I-11557, pkt 61)”. Wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 (ECLI:EU:C:2013:341) pkt 56 i 57 zd. 2.
17 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 65; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 
i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 57, 60 i 61.
18 Wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 61 i 62.
19 Wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) pkt 47 zd. 2.
20 Wyr. TSUE z 15.03.2012 r. w sprawie C-453/10 (ECLI:EU:C:2012:144) pkt 32–34; wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) 
pkt 64–66; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) pkt 44, 45, 47 i 48; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 
(ECLI:EU:C:2013:341) pkt 56 i 57 zd. 2.
21 Wyr. TSUE z 15.03.2012 r. w sprawie C-453/10 (ECLI:EU:C:2012:144) pkt 26, 35 i 36; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) 
pkt 47 zd. 2; wyr. TSUE z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 (ECLI:EU:C:2014:282) pkt 83 i 84.
22 Wyr. TSUE z 15.03.2012 r. w sprawie C-453/10 (ECLI:EU:C:2012:144); pkt 32 i 33.
23 Wyr. TSUE z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 (ECLI:EU:C:2014:282) pkt 83 i 84.
24 W sprawie charakteru sankcji wynikającej z art. 3851 § 1 k.c. zob. Trzaskowski, 2013 oraz wskazane tam odesłania; Pisuliński, 2017; Bławat i Pasko, 
2016, s. 8 i 9 oraz wskazane tam odesłania. 
25 Wydaje się, że pogląd o asymetrycznym charakterze sankcji wynikającej z art. 3851 § 1 k.c. polegający na tym, iż przedsiębiorca związany jest abu-
zywnym postanowieniem, nie wiąże zaś ono konsumenta panuje w doktrynie (zob. Bednarek, w: Łętowska, 2013, nb. 391; Pisuliński, 2017; Trzaskowski, 
2013, przypis 1764, 1798). W takim ujęciu powołanie się przez konsumenta na nieuczciwe postanowienie umowy nie może samo przez się prowadzić 
do jego „konwalidacji” (skuteczności), w tym sensie, że nie uprawnia przedsiębiorcy do powoływania się na nie, jego stosowania i wywodzenia skutków 
prawnych wobec konsumenta. W szczególności nie powinno być automatycznie kwalifi kowane jako następcze złożenie (potwierdzenie) oświadczenia 
woli w przedmiocie związania takim postanowieniem konsumenta. Przyjęcie, że nieuczciwe postanowienie nie wiąże jedynie konsumenta, odróżniałoby 
tę sankcję od sankcji nieważności, mającej charakter erga omnes (Trzaskowski, 2013).
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i Skoczny, 2015, s. 2, 11, 16, 18 i 33)26. Jedyny wyjątek w tym zakresie to wspominana sytuacja, 
w której konsument wyraźnie sprzeciwi się niezastosowaniu (wyłączeniu) nieuczciwego warunku 
przez sąd27. Prezentowany jest również pogląd, że mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem 
sankcji, który należy odróżnić od nieważności, wzruszalności oraz bezskuteczności względnej 
i zawieszonej, a art. 3851 § 1 k.c. przewiduje sankcję bezskuteczności częściowej ex lege, która 
znajduje zastosowanie z mocy ustawy i działa ex tunc28. 

Trochę inaczej należy rozpatrywać problematykę związaną z uznaniem klauzuli za abuzyw-
ną w tzw. kontroli abstrakcyjnej i skutkami z tego wynikającymi. Zagadnienie to wykracza poza 
zakres niniejszego artykułu i stąd jest jedynie sygnalizowane w tym miejscu. Kwestia skutków 
uznania klauzuli za abuzywną w kontroli abstrakcyjnej – długo budząca liczne wątpliwości praw-
ne (Trzaskowski, 2011; Romanowski, 2010) – rozstrzygnięta została w uchwale SN z 2015 r.29. 
W świetle tej uchwały, inne skutki będą wynikały dla przedsiębiorcy, który został pozwany30 i które-
go wzorzec był przedmiotem kontroli abstrakcyjnej, inne zaś – dla pozostałych przedsiębiorców31. 
W przytoczonej uchwale SN wskazał, że prawomocny wyrok, w którym stwierdzana jest abuzyw-
ność klauzuli w kontroli abstrakcyjnej działa na rzecz wszystkich (strony powodowej i wszystkich 
osób trzecich), ale tylko przeciwko pozwanemu przedsiębiorcy32. Nie ma potrzeby, aby inne oso-
by mogły wszczynać na nowo postępowanie o uznanie za niedozwolone postanowienia wzorca 
umowy o tej samej treści normatywnej przeciwko temu samemu pozwanemu przedsiębiorcy, 
gdyż skutki wyroku działają na ich rzecz w indywidualnych sporach z tym przedsiębiorcą33. Wyrok 
taki nie będzie miał zatem bezpośredniego skutku wobec innych niż pozwany przedsiębiorca34. 
Warto dodać, że przytoczona uchwała SN odnosiła się bezpośrednio do systemu kontroli abs-
trakcyjnej przed jego reformą dokonaną w 2015 r.35, a więc do stanu prawnego obowiązującego 
przed dniem 17 kwietnia 2016 r.36. Po tej dacie kontrola abstrakcyjna jest dokonywana w ramach 
postępowania administracyjnego prowadzonego przez Prezesa UOKiK37, choć decyzje Prezesa 
UOKiK rzecz jasna podlegają następczej kontroli sądowej38. Artykuły 3851–3853 k.c. znajdują za-
stosowanie zasadniczo do obydwu rodzajów kontroli (Mikłaszewicz, w: Osajda, 2017, komentarz 
do art. 3851 k.c.). 

26 Wyr. SN z 30.05.2014 r., III CSK 204/13 (numer Legalis: 1048707); wyr. SN z 14.05.2015 r., II CSK 768/14 (OSNC 2015 nr 11, poz. 132, str. 58); 
wyr. SN z 8.09.2016 r., II CSK 750/15 (numer Legalis: 1555664). 
27 Wyr. TSUE z 4.06.2009 r. w sprawie C-243/08 (Zbiór Orzeczeń 2009 I-04713; ECLI:EU:C:2009:350) pkt 34 i 35; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie 
C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) pkt 41; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 (ECLI:EU:C:2013:341) pkt 49.
28 Autor stwierdza również, że: „Orzeczenie sądowe, w którym dane postanowienie umowne zostaje uznane za niedozwolone, ma charakter deklara-
toryjny, a nie konstytutywny”; zob. Mikłaszewicz, w: Osajda, 2017, komentarz do art. 3851 k.c.
29 Uchwała składu 7 sędziów SN z 20.11.2015 r., III CZP 17/15 (OSNC 2016 nr 4, poz. 40, str. 1); Wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawie C-119/15 
(ECLI:EU:C:2016:987) pkt 47.
30 Uchwała składu 7 sędziów SN z 20.11.2015 r., III CZP 17/15 (OSNC 2016 nr 4, poz. 40, str. 1).
31 Co się tyczy skutków wobec innych przedsiębiorców, w doktrynie zaproponowano pogląd, że: „Najbardziej racjonalną, uzasadnioną aksjologicznie 
i celowościowo, kwalifi kacją postanowienia uznanego za niedozwolone przez SOKiK, jest bowiem uznanie go za specyfi czną klauzulę „podejrzaną” 
o abuzywność, potencjalnie szkodliwą, ukształtowaną na zasadzie podobnej do normy prawnej. Nie można wykluczyć, że w przypadku takiej swoistej 
„normy” należałoby przyjąć, że „podejrzenie” o abuzywność ma charakter domniemania, a nie tylko reguły interpretacyjnej jak w przypadku listy klauzul 
określonej w art. 3853 k.c.” (zob. Romanowski, 2010, s. 23).
32 Uchwała składu 7 sędziów SN z 20.11.2015 r., III CZP 17/15 (OSNC 2016 nr 4, poz. 40, str. 1).
33 Ibidem.
34 Zob. też wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawie C-119/15 (ECLI:EU:C:2016:987) pkt 47.
35 Ustawa z 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1634).
36 Procedura ta do 17 kwietnia 2016 r. uregulowana była w ramach postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, 
a więc w art. 47936–47945 k.p.c.; zob. też art. 9 ustawy z 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1634).
37 Art. 23a–23d oraz art. 99a–99f ustawy z 16.12.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2017, poz. 229).
38 Art. 81–85 ustawy z 16.12.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2017, poz. 229) oraz art. 47928–47935 k.p.c. 
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Wracając do kontroli incydentalnej, sporne jest zatem to, w jaki sposób określić (nazwać) 
sankcję i skutki wynikające z art. 3851 § 1 k.c., a także czy zakwalifi kować ją jako jedną spośród 
istniejących i znanych polskiemu prawu cywilnemu sankcji, czy też uznać, że stanowi ona sank-
cję o charakterze sui generis. Niezależnie jednak od tego, który pogląd przyjąć za właściwy, nie-
zmienny pozostaje skutek wynikający z art. 6 ust. 1 dyrektywy i art. 3851 § 1 k.c., a mianowicie 
abuzywne postanowienie uznaje się za nigdy nieistniejące39 i stąd nie wiąże ono konsumenta. 
Z orzecznictwa TSUE wynika, że w takim wypadku sama umowa nadal obowiązuje, bez jakiejkol-
wiek zmiany, poza wyłączeniem z niej nieuczciwych klauzul40, oczywiście z tym zastrzeżeniem, 
że zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy jej dalsze wykonywanie jest możliwe po wyłączeniu z niej nie-
uczciwych warunków, co powinno być przedmiotem zbadania przez sąd41. Kryteria umożliwiające 
dokonanie oceny czy dana umowa może rzeczywiście nadal obowiązywać po wyłączeniu z niej 
owych nieuczciwych warunków, powinny mieć charakter obiektywny42. Warto dodać, że tak samo 
przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących 
sprzedaży43. Podobne rozwiązanie zawarte jest zresztą w DFCR44. 

Wyłączenie danej klauzuli z umowy może (a w praktyce najczęściej będzie) prowadzić do 
powstania luki w treści stosunku zobowiązaniowego i w zależności od treści nieuczciwego posta-
nowienia oraz jego znaczenia w kontekście całej umowy, przyjmuje się, że luka ta może zostać 
wypełniona przez odpowiednie przepisy prawa o charakterze dyspozytywnym (Namysłowska 
i Skoczny, 2015, s. 18, pkt 46)45. Oczywiście stanie się tak jedynie wówczas, gdy istnieją w sy-
stemie obowiązującego prawa przepisy dyspozytywne, które dotyczą kwestii regulowanych od-
miennie w postanowieniu uznanym za klauzulę niedozwoloną, w przeciwnym razie nie będzie 
to możliwe (Namysłowska i Skoczny, 2015, s. 18, pkt 46). Ponadto, wskazuje się, że możliwość 
zastosowania przepisu dyspozytywnego istnieje tylko wtedy, kiedy utrzymanie w mocy umowy bez 
niedozwolonego postanowienia nie było możliwe (Pisuliński, 2017). Podobne wnioski wynikają 
z orzecznictwa TSUE, który wprost wskazał na dopuszczalność zastąpienia nieuczciwego wa-
runku przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym46. W praktyce kwestia ta może 
się jednak okazać znacznie bardziej skomplikowana. W zależności od okoliczności sprawy, może 
pojawić się pytanie, które przepisy, jakie normy z nich wynikające i w jakim zakresie mogą znaleźć 
zastosowanie, w celu zastąpienia powstałej luki. Wątpliwości może również budzić pytanie, czy 

39 Wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 61 i 62.
40 Podobnie w wyr. Sądu Okręgowego w Łodzi z 17.11.2016 r., III Ca 1427/15 (Portal orzeczeń Sądu Okręgowego w Łodzi. Pozyskano z: http://orze-
czenia.lodz.so.gov.pl/content/$N/152510000001503_III_Ca_001427_2015_Uz_2016-11-17_001).
41 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 64–66; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) 
pkt 44, 45, 47 i 48; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 (ECLI:EU:C:2013:341) pkt 56 i 57 zd. 2.
42    Zob. orzecznictwo TSUE przytoczone w przypisie nr 20. W tym kontekście nie sposób się zgodzić z poglądem, iż główne świadczenia stron w prak-
tyce nie mogą zostać uznane za abuzywne, gdyż prowadziłoby to do zobowiązania o charakterze jednostronnym i powodowałoby koniczność obejścia 
zasady określonej w art. 3851 § 2 k.c. i zastosowanie art. 58 § 3 k.c. (Trzaskowski, 2013). W takim wypadku należałoby się właśnie odwołać do art. 6 
ust. 1 dyrektywy i uznać, że umowa nie może być obiektywnie wykonywana.
43 Art. 79 ust. 1 i 2 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży, 
Bruksela, dnia 11.10.2011 KOM (2011) 635 wersja ostateczna 2011/0284 (COD) (dalej: projekt rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich prze-
pisów dotyczących sprzedaży). Zob. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52011PC0635.
44 II. – 9:408 pkt 1 i 2 Draft Common Frame of Reference Principles, Defi nitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of 
Reference (DCFR) Outline Edition (dalej: DFCR). Zob. http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf. W komentarzu do DFCR 
wskazano, że żadne skutki prawne nie mogą wynikać z nieuczciwego postanowienia, czyli ani uprawnienia przeciwko drugiej stronie, ani wyłączenie lub 
ograniczenie jej uprawnień lub zarzutów (Zoll, 2012, s. 182). Postanowienie nie wywołuje skutków przeciwko tej stronie, chociaż może zostać powołane 
przeciwko proponentowi, jeżeli druga strona tak zdecyduje (Zoll, 2012, s. 183).
45 W doktrynie przyjmuje się, że w miejsce bezskutecznych postanowień, treść stosunku zobowiązaniowego mogą wyznaczać przepisy dyspozytyw-
ne (zob. Zagrobelny, w: Gniewek i Machnikowski, 2017, komentarz do art. 3851 k.c.); wyr. SN z 8.09.2016 r., II CSK 750/15 (numer Legalis: 1555664); 
zob. też Karasek-Wojciechowicz, 2017.

46 Wyr. TSUE z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 (ECLI:EU:C:2014:282) pkt 82.
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musiały one obowiązywać już w chwili zawarcia umowy, czy też mogły wejść w życie po jej zawar-
ciu47. Zresztą dopuszczalność stosowania omawianego instrumentu w prawie polskim wcale nie 
jest taka oczywista. W doktrynie wskazuje się, iż w polskim systemie prawnym nie ma przepisu, 
który uprawniałby polski sąd do zastąpienia niedozwolonego postanowienia umowy przepisem 
o charakterze dyspozytywnym (Romanowski, 2017, rozdz. I). Co więcej, w kontekście art. 56 k.c. 
zwraca się uwagę, iż przepis ten nie dopuszcza automatyzmu w zakresie zastępowania przepi-
sami dyspozytywnymi lub zwyczajami luki wynikającej z tego, iż dane postanowienie uznane zo-
stało za abuzywne (Romanowski, 2017, rozdz. I)48. Również SN wskazał, że określenie zakresu 
uznania określonych postanowień za niedopuszczalne powinno uwzględniać, że art. 3851 § 2 k.c. 
wyklucza odwołanie się do art. 56 k.c. jako instrumentu uzupełnienia treści stosunku umowne-
go49. Istota problemu sprowadza się zatem do pytania, czy mimo iż strony zdecydowały się na 
wprowadzenie do umowy postanowień odbiegających od regulacji ustawowej, to z uwagi na ich 
abuzywność należy przyjąć, że w tym zakresie strony świadomie nie określiły treści czynności 
prawnej, co ewentualnie mogłoby uzasadniać stosowanie przepisu dyspozytywnego50. W doktry-
nie wskazuje się bowiem, że ustawa, zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje mogą 
uzupełniać treść czynności prawnej w zakresie, w jakim nie została ona określona wolą stron 
(Sobolewski, w: Osajda, 2017, komentarz do art. 56 k.c.). W każdym razie, dopuszczalność za-
stosowania przepisu dyspozytywnego powinna być rozpatrywana indywidualnie, uwzględniając 
okoliczności konkretnej sprawy, a w szczególności interes, a być może nawet wolę konsumenta. 
Z ostrożnością należy się również odnieść do postulatu, aby przy uzupełnianiu luki powstałej 
w wyniku uznania postanowienia jako nieuczciwego odwoływać się do ustalonych zwyczajów 
(Cudna-Wagner i Miąskiewicz, 2016). Mogą się bowiem pojawić jeszcze większe problemy prak-
tyczne, np. z przesądzeniem czy i kiedy rzeczywiście istnieje ustalony zwyczaj w danym rodzaju 
stosunków i czy będzie mógł znaleźć zastosowanie w relacji z konsumentem. Warto też dodać, 
iż pewien narzucony sposób lub praktyka stosowana przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 
nie powinny być automatycznie kwalifi kowane jako zwyczaj akceptowany przez konsumentów51. 
W orzecznictwie nie wyklucza się też możliwości zastąpienia nieuczciwych postanowień uzgod-
nieniami dokonanymi przez strony52. 

Dopuszczalność zastępowania nieuczciwych postanowień uznanych za abuzywne, dyspo-
zytywnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub uzgodnieniami stron wpisuje się 
w postulat przywrócenia równowagi kontraktowej stron53. Jednocześnie TSUE jasno wskazał, 
47 Problematyczna może być zatem ocena wpływu zmiany przepisów dokonanych w trakcie obowiązywania umowy na test abuzywności. Postanowienie 
SN z 28.05.2014 r., I CSK 607/13 (numer Legalis: 1187127). Wyr. SN z 19.03.2015 r., IV CSK 362/14 (OSNC – Zb. dodatkowy 2016 nr C, poz. 49, str. 73); 
wyr. SA w Białymstoku – I Wydział Cywilny z 5.02.2014 r., I ACa 801/13 (OSAB 2014 nr 1, str. 32).
48 Taki pogląd jest konsekwencją przyjmowanego założenia, iż ratio legis art. 56 k.c. polega na tym, aby uzupełniał one treść stosunku prawnego ponad 
konsens i treść umowy ustalonej przez strony.
49 Uchwała SN z 29.06.2007 r., III CZP 62/07 (OSNC 2008 nr 7–8, poz. 87, str. 115). 
50 W doktrynie wskazuje się, że ustawą wywołującą skutki prawne w rozumieniu art. 56 k.c. może być zarówno regulacja obejmująca przepisy impe-
ratywne, jak i dyspozytywne, chociaż w tym drugim przypadku oddziaływanie przepisu na treść i skutki prawne czynności prawnej będzie zależało od 
woli podmiotów jej dokonujących, które mogą zdecydować o wprowadzeniu do treści czynności postanowień odbiegających od regulacji ustawowej 
(zob.  Safjan, w: Pietrzykowski, 2015, komentarz do art. 56 k.c.).
51 Przyjmuje się, że znaczenie prawne mają tylko te zwyczaje, które nie są sprzeczne z prawem ani z zasadami współżycia społecznego (Machnikowski 
w: Gniewek i Machnikowski, 2017, komentarz do art. 56 k.c.).
52 Wyr. SN z 8.09.2016 r., II CSK 750/15 (numer Legalis: 1555664).
53 Wyr. TSUE z 4.06.2009 r. w sprawie C-243/08 (Zbiór Orzeczeń 2009 I-04713; ECLI:EU:C:2009:350) pkt 25; wyr. TSUE z 15.03.2012 r. w spra-
wie C-453/10 (ECLI:EU:C:2012:144) pkt 28; wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 40; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. 
w sprawie C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) pkt 46; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 (ECLI:EU:C:2013:341) pkt 38 i 39; wyr. TSUE 
z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 (ECLI:EU:C:2014:282) pkt 82; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 
(ECLI:EU:C:2016:980) pkt 55 i 58.
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że sądy krajowe są zobowiązane wyłącznie do zaniechania stosowania nieuczciwego warunku 
umowy, aby nie wywierał on obligatoryjnych skutków wobec konsumenta, przy czym nie są one 
uprawnione do zmiany jego treści54. Przyjmuje się również, że sąd nie może – stwierdzając bez-
skuteczność klauzuli jako niedozwolonej – zastąpić takiej klauzuli innym postanowieniem (Sikorski 
i Ruchała w: Gutowski, 2016, (komentarz do art. 3851 k.c.). Z powyższych powodów z ogromną 
ostrożnością należy podchodzić do postulatu, aby sąd, interpretując umowę, miał prawo wypełnić 
powstałą lukę treścią odpowiadającą jej celowi lub zgodnemu zamiarowi stron (Cudna-Wagner 
i Miąskiewicz, 2015)55. Jakkolwiek takie podejście czyniłoby narzędzie, jakim jest kontrola incy-
dentalna, bardziej elastycznym, to jednocześnie niosłoby to za sobą zagrożenie polegające na 
tym, że przedsiębiorcom mogłoby się opłacać umieszczanie w umowach klauzul abuzywnych, 
mieliby oni bowiem świadomość, że nawet gdyby miały one być w przyszłości wyłączone, to jed-
nak umowa mogłaby zostać uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd poprzez interpretację 
jej celu lub zgodnego zamiaru stron56. Sprzeciwiałoby się to prewencyjnemu charakterowi oma-
wianych przepisów dyrektywy57. Takie działanie w istocie mogłoby być zbliżone do zastępowania 
nieuczciwego postanowienia inną treścią normatywną, niewynikającą z treści przepisu dyspozy-
tywnego lub uzgodnień stron, lecz ukształtowaną przez sąd, co w świetle orzecznictwa TSUE 
nie wydaje się pożądane. Należy też pamiętać, że podstawowym celem wykładni jest ustalenie 
treści czynności prawnej (w której skład wchodzi interpretowane oświadczenie woli), a więc praw 
i obowiązków (treści stosunku prawnego) powstającego w wyniku dokonania tej czynności prawnej 
(Sobolewski w: Osajda, 2017. komentarz do art. 65 k.c.). Zatem reguły wykładni (przewidziane 
w art. 65 § 2 k.c.58), służą ustaleniu treści normatywnej czynności prawnej (danego postanowienia) 
i usunięciu wątpliwości, jeżeli tekst umowy jest niejasny59. Ponadto wzmacniane są regułą wykładni 
contra proferentem wynikającą z art. 385 § 2 zd. 2 k.c. (art. 5 zd. 2 dyrektywy)60 – inaczej regułą 
wykładni na korzyść adherenta (konsumenta)61. Chronologicznie więc, w pierwszej kolejności 
następuje wykładnia umowy (i jej postanowień), w celu ustalenia ich treści normatywnej. To na 
tym etapie badany jest cel umowy i zgodny zamiar stron. Dopiero w następnej kolejności – gdy 
ewentualnych wątpliwości nie da się usunąć za pomocą ww. reguł wykładni lub też zostały one 
usunięte62 – przeprowadzany jest test zgodności postanowień umowy z prawem63, a następnie 

54 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 65, 66, 69, 70, 71, 73; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 
(ECLI:EU:C:2013:341) pkt 57–60; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 57 i 60.
55 Autorzy wskazują, że niezrozumiałe jest ograniczenie kompetencji sądu do stwierdzenia, że abuzywne postanowienie nie wiąże konsumenta i przy-
jęcie, że sąd nie jest uprawniony do żadnego innego działania polegającego na przykład na tym, że sąd interpretując umowę, nie mógłby wypełnić 
powstałej w umowie luki treścią odpowiadającą jej celowi czy zgodnemu zamiarowi stron.
56 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 69 i 70.
57 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 69 i 70; wyr. TSUE z 27.02.2014 r. w sprawie C-470/12 (ECLI:EU:C:2014:101) 
pkt 41; wyr. TSUE z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 (ECLI:EU:C:2014:282) pkt 83; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, 
C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 60; zob. też: Pisuliński, 2017.
58 Wyr. SN z 5.04.2007 r., II CSK 546/06 (numer Legalis: 164768).
59 Ibidem.
60 Przy czym należy dodać, że w doktrynie prezentowany jest również pogląd, iż konstrukcja wynikająca z art. 5 zd. 2 dyrektywy ma charakter subsy-
diarny, w tym sensie, że zastosowanie wykładni contra proferentem możliwe jest dopiero pozytywnym przejściu testu abuzywności (Gorzko, 2013, s. 17). 
61 Warto dodać, że zgodnie z art. 385 § 2 zd. 3 k.c. (art. 5 zd. 3 dyrektywy), zasady, mówiącej o tym, iż postanowienia niejednoznaczne (a więc wszelkie 
wątpliwości) tłumaczy się na korzyść konsumenta, nie stosuje się w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, 
a więc w kontroli abstrakcyjnej. Jest to więc jedna z cech odróżniająca kontrolę incydentalną od kontroli abstrakcyjnej. Zob. też wyr. TSUE z 10.01.2001 
w sprawie C-144/99 (ECLI:EU:C:2001:257) oraz wyr. TSUE z 9.09.2004 r. w sprawie C-70/03 (ECLI:EU:C:2004:505) pkt 16.
62 Wydaje się, że nawet wykładnia nietransparentnego postanowienia na korzyść konsumenta nie wyklucza następczego przeprowadzenia testu abu-
zywności, wszak zarówno postanowienie od początku transparentne, jak i postanowienie nietransparentne, następnie poddane wykładni przychylnej 
konsumentowi może zostać uznane za abuzywne, jeżeli spełnia przesłanki zawarte w art. 3851 § 1 k.c.
63 Test zgodności z prawem w rozumieniu art. 58 k.c.
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test abuzywności. Oczywiście w praktyce wykładnia danego postanowienia i umowy, a następ-
nie test abuzywności mogą się wzajemnie przenikać. Jeżeli zaś w wyniku przeprowadzenia te-
stu abuzywności okaże się, że spełnione zostały materialne przesłanki abuzywności, następuje 
uznanie postanowienia lub postanowień za nieuczciwe w związku z czym nie będą one wiązały 
konsumenta64. Istotnie, ponownej wykładni podlegać będzie fi nalnie cała umowa (w celu ustale-
nia jej normatywnej treści), lecz dzieje się tak z pominięciem nieuczciwego, a zatem uchylonego 
i niewiążącego konsumenta postanowienia. Wykładnia ta ma jednak na celu „ponowne” ustale-
nie praw i obowiązków stron oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy w wyniku uchylenia 
nieuczciwego postanowienia (i ewentualnie w przypadku wypełnienia powstałej luki), możliwym 
jest dalsze jej obowiązywanie. Natomiast zbyt daleko idącym wydaje się zastąpienie ewentualnie 
powstałej luki, nową treścią normatywną wyinterpretowaną przez sąd z celu umowy lub zgodnych 
zamiarów stron, w szczególności, jeżeli w istocie miałoby się to dziać z odwołaniem do treści 
postanowienia uznanego za niedozwolone65, a także zastąpienie luki zasadami współżycia spo-
łecznego66 lub ustalonymi zwyczajami – takie zabiegi w istocie zbliżone byłyby do mechanizmu 
zastąpienia nieuczciwego postanowienia nową treścią normatywną ustaloną przez sąd. Wydaje 
się, że również reguła wykładni wynikająca art. 5 zd. 2 dyrektywy nie jest instrumentem mającym 
na celu zmianę lub zastąpienie postanowienia uznanego za abuzywne. Służy ona tylko temu, aby 
wątpliwości wynikające z formalnej treści postanowienia (o ile w ogóle się pojawią) interpreto-
wać na korzyść konsumenta67. Omawiana reguła stanowi więc raczej element procesu wykładni, 
a zatem służy ustaleniu praw i obowiązków stron umowy. Dopiero następnie przeprowadzany jest 
test abuzywności, którego przedmiotem jest normatywna treść postanowień (umowy) ustalona 
za pomocą ww. reguł wykładni.

W kontekście powyższego, wydaje się również, iż dopuszczanie przez SN możliwości dookre-
ślenia niejasnych postanowień umowy przez odwołanie się do oceny słusznościowej zachowania 
się przedsiębiorcy w toku jej wykonywania68, aktualizuje się dopiero w przypadku uznania, że 
dana klauzula (lub przynajmniej jej część69) jest zgodna z prawem i uczciwa70. Chronologicznie 
najpierw przeprowadzany  jest test abuzywności i tylko wówczas, gdy jego wynik okaże się pozy-
tywny, a więc gdy sąd uzna – przynajmniej częściową71 – uczciwość badanego postanowienia, 

64 W doktrynie wskazuje się, że ramach samego testu abuzywności postanowienie powinno być poddane analizie pod kątem jego potencjalnie najbar-
dziej niekorzystnego sposobu interpretacji lub zastosowania wobec konsumenta (Gorzko, 2013, s. 17 i 18).
65 Z drugiej strony, na przykładzie nieważnego postanowienia umowy wskazuje się, że nie jest one pozbawione w całości znaczenia normatywnego, 
m.in. dlatego że określa ono, jaki był zgodny zamiar stron w chwili zawierania umowy, co często będzie ważną wskazówką w procesie dokonywania 
wykładni tych oświadczeń woli (Grykiel w: Grykiel i Lemkowski, 2010, komentarz do art. 56 k.c.).
66 Wydaje się, iż w zasadzie każdą lukę można by zastąpić zasadami współżycia społecznego (zasadami słuszności), jednak takie podejście w isto-
cie oznaczałoby tworzenie nowej treści normatywnej umowy przez sąd, co sprzeciwiało by się z kolei prewencyjnemu i odstraszającemu charakterowi 
przepisów dyrektywy i art. 3851 oraz następnych k.c.
67 Wydaje się więc, że nie jest ona elementem testu abuzywności, wszak zarówno postanowienie transparentne (a więc sytuacja, w której nie ma potrze-
by zastosowania reguły wykładni wynikającej z art. 5 zd. 2 dyrektywy), jak i postanowienie nietransparentne, które następnie zostało poddane wykładni 
przychylnej konsumentowi (a więc wówczas, gdy zastosowano regułę wykładni wynikającą z art. 5 zd. 2 dyrektywy) może być uznane za abuzywne. 
W drugim przypadku można przy tym rozróżnić następujące sytuacje. Po pierwsze, nawet w wyniku zastosowania reguły wykładni wynikającej z art. 5 zd. 2 
dyrektywy (a także innych reguł wykładni), postanowienie pozostanie nietransparentne w tym sensie, że nie sposób będzie precyzyjnie ustalić jego treści 
normatywnej. Po drugie, ustalona za pomocą wykładni (w tym reguły contra proferentem) treść postanowienia mimo to spełnia przesłanki abuzywności.
68 Wyr. SN z 14.05.2015 r., II CSK 768/14 (OSNC 2015 nr 11, poz. 132, str. 58).
69 Przy założeniu, że taki zabieg uznać za dopuszczalny.
70 SN stwierdził, że: „Rolą biegłego jest stwierdzenie, czy w związku z dość otwartym i szerokim katalogiem kryteriów zmiany stopy procentowej, 
niestosowanym obecnie przez pozwanego, przyjętym w treści kwestionowanej klauzuli, w okresie objętym pozwem Bank kierował się najbardziej racjo-
nalnymi, ekonomicznie uzasadnionymi i dającymi się odpowiednio zweryfi kować czynnikami, ustalając poziom ostatecznego zadłużenia odsetkowego 
kredytobiorców. (…) Oznacza to konieczność specjalistycznego zweryfi kowania postępowania pozwanego Banku we wspomnianym okresie w sferze 
defi nitywnego określenia zmiennej stopy procentowej przy założeniu i wcześniejszym ustaleniu, że na Banku ciążył obowiązek kontraktowy odpowied-
niego podziału (repartycji) między stronami wzrostu lub obniżenia poziomu stopy procentowej”. 
71 Przy założeniu, że taki zabieg uznać za dopuszczalny.
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aktualizuje się rola biegłego (lub konieczność przeprowadzenia innych dowodów) w celu ewentu-
alnego ustalenia czy przedsiębiorca zachowywał się uczciwie, a więc w istocie, w celu ustalenia 
czy nastąpiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowienia (umowy)72.

Bezskuteczność abuzywnego postanowienia umowy co do zasady nie powoduje zatem, że 
cała umowa przestaje obowiązywać. W szczególności wskazuje się, że w odróżnieniu od sankcji 
przewidzianej w art. 58 § 3 k.c., w przypadku bezskuteczności klauzuli z powodu jej nieuczciwego 
charakteru niedopuszczalne jest uznanie całej umowy za nieważną ze względu na to, iż z okoliczności 
wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana (Bednarek 
w: Łętowska, 2013, nb.: 396; Mikłaszewicz w: Osajda, 2017, komentarz do art. 3851 k.c.). Wynika 
to z przyjmowanego założenia, że uznanie klauzuli za abuzywną nie oznacza, iż jest ona nieważna 
na podstawie art. 58 k.c. I odwrotnie, przyjmuje się, iż w przypadku uznania klauzuli za nieważ-
ną z mocy 58 k.c. brakuje podstaw do uznania jej za abuzywną w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c.73. 
Chronologicznie pierwsza jest zatem kontrola postanowienia przez pryzmat art. 58 k.c., a dopiero 
wówczas, gdy nie zostanie ono uznane jako sprzeczne z prawem (lub z zasadami współżycia spo-
łecznego bądź też jako mające na celu obejście prawa), możliwa jest jego kontrola przez pryzmat 
art. 3851 § 1 k.c.74. Jednak nawet przyjęcie, że zastosowanie art. 58 § 3 k.c. uznać należy za nie-
dopuszczalne w przypadku uznania danej klauzuli za abuzywną na podstawie art. 3851 § 1 k.c.75, 
nie zmienia faktu, że zgodnie z dyrektywą, umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywa-
ła strony, wszakże pod tym warunkiem, że będzie to możliwe po wyłączeniu z niej postanowień 
nieuczciwych76. Art. 6 ust. 1 dyrektywy nie odnosi się więc do analizy hipotetycznej woli stron na 
etapie przedkontraktowym, lecz nakazuje zbadać czy po wyłączeniu klauzul abuzywnych możliwe 
jest dalsze wykonywanie umowy77. Chodzi zatem raczej o obiektywną możliwość realizacji praw 
i obowiązków wynikających z umowy, aniżeli subiektywną wolę stron w tym zakresie78. 

Można się zatem zgodzić z poglądem, iż art. 6 ust. 1 dyrektywy zmierza do wprowadzenia 
rzeczywistej (a nie tylko formalnej) równowagi między prawami i obowiązkami stron bez konieczno-
ści unieważnienia umowy zawierającej nieuczciwe warunki, o ile jest to możliwe79. Takie podejście 
koresponduje również z samym przedmiotem badania abuzywności. Przecież to m.in. rzeczywista 
równowaga praw i obowiązków wynikająca z postanowień umowy80 lub jej brak przesądza o tym 

72 W doktrynie wskazuje się, że: „W szczególności zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG dla stwierdzenia abuzywności nie ma znaczenia, 
w jaki sposób nieuczciwe postanowienie jest wykorzystywane przez przedsiębiorcę w trakcie trwania umowy” (Karasek-Wojciechowicz, 2017, przypis 2). 
Zob. również wniosek Rzecznika Finansowego z 3.04.2017 r. skierowany do SN o rozstrzygniecie rozbieżności w wykładni prawa; Pozyskano z: https://
rf.gov.pl/pdf/Wniosek_SN_klauzule_abuzwyne.pdf.
73 Uchwała SN z 13.01.2011 r., III CZP 119/10 (OSNC 2011, Nr 9, poz. 95); Wyr. SA w Warszawie – VI Wydział Cywilny z 16.01.2014 r., VI ACa 832/13 
(numer Legalis: 863043);Wyr. SA w Warszawie z 3.02.2016 r., VI ACa 12/15 (numer Legalis: 1446689).
74 Wychodząc z takich założeń, uzasadniony wydaje się pogląd, że art. 3851 § 1 i nast. k.c. stanowią odrębną podstawę prawną dla oceny szeroko 
rozumianej zgodności z prawem postanowień umowy, w oderwaniu od art. 58 k.c., a zatem również w oderwaniu od art. 58 § 3 k.c.
75 Wyr. SN z 21.02.2013 r., I CSK 408/12 (OSNC 2013/11/127).
76 W takim ujęciu przesłanki – przesądzające o nieważności całej umowy (bądź o utrzymaniu jej w mocy) – o których mowa w art. 58 § 3 k.c., są od-
mienne od tych zawartych art. 6 ust. 1 dyrektywy w zw. z art. 3851 § 2 k.c.
77 Wyr. TSUE z 15.03.2012 r. w sprawie C-453/10 (ECLI:EU:C:2012:144) pkt 32–36; wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) 
pkt 64; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) pkt 44.
78 Na tle DCFR wskazuje się, że umowa nie może natomiast zostać utrzymana w mocy, jeżeli nieuczciwe postanowienie jest istotne dla umowy i nie 
może zostać zastąpione przez odesłanie do reguł względnie obowiązujących lub postanowień ogólnych (Zoll, 2012, s. 183).
79 Wyr. TSUE z 4.06.2009 r. w sprawie C-243/08 (Zbiór Orzeczeń 2009 I-04713; ECLI:EU:C:2009:350) pkt 25; wyr. TSUE z 15.03.2012 r. w spra-
wie C-453/10 (ECLI:EU:C:2012:144) pkt 28; wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 40; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. 
w sprawie C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) pkt 46; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 (ECLI:EU:C:2013:341) pkt 38 i 39; wyr. TSUE 
z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 (ECLI:EU:C:2014:282) pkt 82; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 
(ECLI:EU:C:2016:980) pkt 55 i 58.
80 Znacząca nierównowaga praw i obowiązków stron na szkodę konsumenta, zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy stanowi jedną z przesłanek kształtują-
cych nieuczciwe postanowienie. 
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czy mamy do czynienia z uczciwą klauzulą, czy też dochodzi do naruszenia interesów konsumenta. 
Wynika to wprost z treści art. 3 ust. 1 dyrektywy i zostało potwierdzone w orzecznictwie TSUE81. 
Co ciekawe, ostrożność przed unieważnianiem całej umowy podyktowana jest nie tylko zasadą 
jej trwałości (Bednarek w: Łętowska, 2013, nb.: 397), lecz także koniecznością ochrony interesów 
konsumenta. TSUE wskazał bowiem, że w przypadku unieważnienia całej umowy, konsument 
mógłby zostać narażony na szczególnie niekorzystne konsekwencje, skutkiem czego osiągnięcie 
skutku odstraszającego byłoby zagrożone82. W kontekście powyższego warto jednak zaznaczyć, 
że w doktrynie prezentowane są również poglądy dopuszczające na gruncie art. 3851 § 1 k.c. 
możliwość zastosowania art. 58 § 3 k.c. w drodze analogii (Bławat i Pasko, 2016, str. 11 i 12, 
Romanowski, 2017, Rozdział I)83. 

Kończąc, warto również dodać, że na tle stosowania art. 58 § 3 k.c. przyjmuje się, że norma 
ta może znaleźć zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku postanowień nienależących do es-
sentialaia negotii84, ponieważ w razie uznania nieważności elementów przedmiotowo istotnych, 
czynność prawna automatycznie nie spełnia minimum treści warunkującej jej skuteczność (Bławat 
i Pasko, 2016, s. 20). Wydaje się, że zbliżony wniosek wynika właśnie z normy zawartej w art. 6 
ust. 1 dyrektywy, która przewiduje, że umowa nie będzie dalej obowiązywała, jeżeli nie będzie to 
możliwe z uwagi na wyłączenie z niej nieuczciwych postanowień85. 

IV. Redukcja utrzymująca skuteczność
W Polsce pewien przełom w zakresie omawianej problematyki stanowi wyrok SN86, wyda-

ny na kanwie sprawy dotyczącej tzw. klauzuli modyfi kacyjnej określającej przesłanki (warunki) 
zmiany oprocentowania, zawartej w umowie kredytu zabezpieczonego hipoteką (zob. też: Cudna-
-Wagner i Miąskiewicz, 2015; Czabański, 2015; Czech, 2016; Wiewiórowska-Domagalska, 2015). 
SN wskazał, że eliminacja danej klauzuli umownej jako konsekwencja tej abuzywności nie może 
prowadzić do sytuacji, w której następowałaby zmiana prawnego charakteru stosunku obligacyj-
nego łączącego twórcę wzorca i kontrahenta87. Ponadto, SN dokonał wyróżnienia dwóch części 
(elementów) klauzuli modyfi kacyjnej88 na:
1) część odsyłającą do kryteriów ustalania (weryfi kowania) stopy procentowej w czasie trwania 

stosunku kredytowego (element parametryczny lub ekonomiczny);

81 Wyr. TSUE z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 (ECLI:EU:C:2014:282) pkt 40.
82 Wyr. TSUE z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 (ECLI:EU:C:2014:282) pkt 83 i 84.
83 Wskazuje się na taką interpretację przepisów, zgodnie z którą nieuczciwość postanowienia stanowi postać sprzeczności z zasadami współżycia 
społecznego – art. 58 § 2 k.c. (Bławat i Pasko, 2016, s. 15). Istotnie, przyznanie konsumentowi prawa wyboru między skutkami określonymi w art. 58 
§ 3 k.c. i w art. 3851 § 2 k.c. w zw. z art. art. 6 ust. 1 dyrektywy bądź też przyznanie prawa do powoływania się na obie podstawy jednocześnie byłoby 
zabiegiem zwiększającym prawa i ochronę konsumenta. Za dopuszczalnością powoływania się przez konsumenta na art. 58 § 3 k.c. opowiadają się Bławat 
i Pasko (2016, s. 25). Taki zabieg należy uznać za sprzeczny z literalnym brzmieniem art. 6 ust. 1 dyrektywy, przy czym jego dopuszczalności można 
poszukiwać w art. 8 dyrektywy, który nie wyklucza stosowania przez poszczególne kraje dalej idących środków mających na celu ochronę konsumentów.
84 Elementy przedmiotowo istotne czynności prawnej (w tym umowy) to jej cechy konstytutywne, określające minimalną treść czynności prawnej – 
w przypadku umów nazwanych wskazane są w przepisach konstruujących dany typ czynności prawnej.
85 Pierwsza sytuacja będzie miała miejsce właśnie wówczas, gdy następuje wyłączenie postanowienia lub postanowień stanowiących essentialia negotii 
umowy i luka nie zostanie w żaden sposób uzupełniona. Wydaje się, że w takim wypadku, dalsze jej obowiązywanie nie będzie możliwe, gdyż nie będzie 
ona spełniać minimum treści warunkującej jej skuteczność (podobnie Pisuliński, 2017). Druga sytuacja będzie miała miejsce, gdy postanowienie, co 
prawda nie stanowi elementu przedmiotowo istotnego, jednak z uwagi na inne obiektywne okoliczności (np. konstrukcję umowy) jej dalsze wykonywanie 
nie będzie możliwe. Innymi słowy, z uwagi na powstałe luki i brak możliwości ich uzupełnienia, w wyniku następczej wykładni umowy nie sposób będzie 
precyzyjnie ustalić praw i obowiązków stron z niej wynikających.
86 Wyr. SN z 14.05.2015 r., II CSK 768/14 (OSNC 2015 nr 11, poz. 132, str. 58).
87 Ibidem.
88 Brzmienie klauzuli modyfi kacyjnej, będącej przedmiotem sporu było następujące: „Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przy-
padku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów fi nansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów 
zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą waloryzacji”.
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2) część stwierdzającą, że zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić „przy 
pojawieniu się zmian” wspomnianych parametrów (element decyzyjny, kompetencyjny)89

– uznając tylko element decyzyjny za abuzywny90.
Dalej SN wskazał, że uznanie za abuzywną tylko części kwestionowanej klauzuli umowy 

pozwala na pozostawienie jako wiążącej strony pozostałej części klauzuli91. SN zatem nie tylko 
dopuścił możliwość zastosowania w sprawie tzw. redukcji utrzymującej skuteczność, który to 
zabieg wcześniej wykluczał92 i który był wykluczany w doktrynie93, lecz dodatkowo wskazał, że 
eliminacja danej klauzuli umowy (czyli uznanie jej za abuzywną) nie może prowadzić do zmiany 
charakteru prawnego stosunku obligacyjnego łączącego strony94. 

W kontekście dalszych rozważań, warto wskazać na możliwość rozróżnienia zabiegu reduk-
cji utrzymującej skuteczność od zabiegu wykładni utrzymującej skuteczność. Precyzyjne ujęcie 
granic między oboma mechanizmami nie jest jednak proste. W przypadku wykładni utrzymującej 
skuteczność można przyjąć, że polega ona na tym, iż poprzez interpretację danego postanowienia 
w istocie zmienia się normatywna treść sprzeczna z porządkiem prawnym do akceptowalnego, czyli 
uczciwego poziomu. Taki zabieg, mógłby jednak stać w sprzeczności z orzecznictwem TSUE95, 
gdyż oznaczałby, że w istocie za pomocą reguł wykładni następowałaby sądowa zmiana posta-
nowienia uznanego wcześniej jako nieuczciwego. Jak się wydaje, wykraczałby zarówno poza 
dyrektywy wykładni zawarte w art. 65 k.c., jak i poza cele wynikające z reguły wykładni contra 
proferentem zawartej w art. 5 zd. 2 dyrektywy, która jedynie stanowi, że wątpliwości – jeżeli się 
w ogóle pojawiają – powinny być interpretowane na korzyść konsumenta, o ile jest to możliwe, 
biorąc pod uwagę treść danego postanowienia. 

Wydaje się, że od takiego zabiegu odróżnić można mechanizm polegający na utrzymaniu 
w mocy uczciwej części postanowienia umowy, a mówiąc ściśle, uznanej za uczciwą, normatywnej 
treści postanowienia. W takim ujęciu uznawana za bezskuteczną i wyłączana byłaby jedynie ta 
„zawartość” postanowienia, która jest nieuczciwa i pozostawienie w mocy pozostałej – uczciwej 
– części. Taki zabieg można określić właśnie jako redukcję utrzymującą skuteczność96.

89 Wyr. SN z 14.05.2015 r., II CSK 768/14 (OSNC 2015 nr 11, poz. 132, str. 58).
90 Ibidem.
91 Ibidem.
92 Uchwała SN z 29.06.2007 r., III CZP 62/07 (OSNC 2008 nr 7-8, poz. 87, str. 115).
93 „Niedozwolone postanowienie nie wiąże konsumenta w całości, a nie tylko w takim zakresie, w jakim jego treść jest niedopuszczalna. Przepis 
art. 3851 § 1 k.c. nie przewiduje tzw. redukcji utrzymującej skuteczność” (Bednarek w: Łętowska, 2013, nb.: 393; Gorzko, 2013, s. 17 i 18; Trzaskowski, 
2013, przypis 1776).
94 W najnowszym orzecznictwie (niekiedy nieprawomocnym) dostrzegalne jest jednak stosowanie zabiegu redukcji utrzymującej skuteczność. Wyr. SN 
z 21.02.2013 r., I CSK 408/12 (OSNC 2013 nr 11, poz. 127, str. 35), w którym SN stwierdził, że: „Nie ma uzasadnionych podstaw, by zakwestionować 
zaskarżony wyrok i podzielić zapatrywanie skarżącego, dotyczące konieczności eliminacji ze stosunku umownego łączącego strony całego postanowie-
nia umownego w sytuacji, w której niedozwoloną regułę postępowania stanowi jedynie postanowienie zawarte w wyodrębnionej w jego ramach części. 
Posłużenie się przez pozwanego taką rozczłonkowaną konstrukcją omawianego postanowienia pozwala wyeliminować z umowy tylko tę część jej, 
a przez to uniknąć negatywnych skutków, jakie wiążą się z usunięciem z umowy niedopuszczalnego postanowienia o szerszej treści normatywnej. Takie 
radykalne eliminowanie postanowień umowy w pełnym brzmieniu może prowadzić do powstania zakresu częściowo nieuregulowanego umową albo 
poddanego regulacji ustawowej nieuwzględniającej w pełni woli stron wyrażonej przy zawieraniu umowy”. Wyr. Sądu Rejonowego w Łodzi z 18.03.2016 r., 
I C 150/14 (Portal orzeczeń Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi). Pozyskano z: http://orzeczenia.lodz.sr.gov.pl/content/$N/1525101000
00303_I_C_000150_2014_Uz_2016-04-08_001. Wyr. Sądu Okręgowego w Warszawie z 9.11.2015 r., XXIV C 837/14 (Portal orzeczeń Sądu Okręgo-
wego w Warszawie). Pozyskano z: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000007203_XXIV_C_000837_2014_Uz_2015-11-09_002. 
Wyr. Sądu Okręgowego w Warszawie z 2.03.2016 r., XXV C 1005/15 (Portal orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie). Pozyskano z: http://orzeczenia.
warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_001005_2015_Uz_2016-03-21_001.
95 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 65, 66, 69, 70, 71, 73; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 
(ECLI:EU:C:2013:341) pkt 57–60; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 57 i 60.
96 O redukcji utrzymującej skuteczność przykładowo można mówić w przypadku stosowania art. 359 § 22 w zw. z art. 58 § 1 k.c. W sytuacji w której 
dane postanowienie umowy kształtuje odsetki na poziomie przekraczającym wysokość odsetek maksymalnych, w zakresie przekraczającym ten limit 
postanowienie to będzie sprzeczne z prawem i w konsekwencji nie będzie wywoływać skutków dla dłużnika. Natomiast w pozostałym – zgodnym z pra-
wem – zakresie, zarówno postanowienie określające wysokość odsetek, jak również cała umowa co do zasady pozostaną skuteczne.
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Omawiana problematyka sprowadza się zatem również do pytania o to, czym w ogóle jest 
postanowienie umowy w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. Możliwe do przyjęcia są dwa podejścia. 
Pierwsze, stawiające znak równości między postanowieniem umowy a jednostką redakcyjną umo-
wy (czy też fragmentem tekstu zawartym w umowie) i drugie polegające na tym, że przesądzają-
cego znaczenia nie ma formalna treść i kształt postanowienia, lecz jego materialny i normatywny 
aspekt. W takim ujęciu, przez postanowienie umowy w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. należałoby 
przyjąć pewną (hipotetyczną) regułę postępowania, wynikającą z danego postanowienia umowy, 
czyli jego normatywną treść. Innymi słowy, przesądzającego znaczenia nie ma forma postano-
wienia (a więc to czy zawarte ono jest w jednej, czy też kilku jednostkach redakcyjnych umowy), 
lecz łączna interpretacja jednego lub więcej zapisów97 umowy (które ponadto mogą być zawarte 
w różnych dokumentach, np. regulaminie, załącznikach) w wyniku czego określana była by reguła 
(lub reguły) postępowania, a więc prawa i obowiązki stron umowy. Można to zobrazować na po-
niższym przykładzie (dla uproszczenia przyjęto założenie, że spełnione są wszystkie materialne 
przesłanki abuzywności).

Przykład – dotyczy dwóch umów konsumenckich, które zawierają postanowienia związane z od-
powiedzialnością sklepu.
1) Umowa nr 1 zawiera postanowienie ujęte w jednej jednostce redakcyjnej:
 Sklep odpowiada za opóźnienie w dostawie, wynikłe z winy sklepu, natomiast nie odpowiada, 

gdy wynikło ono z winy fi rmy przewozowej lub z siły wyższej.
2) Umowa nr 2 zawiera postanowienie ujęte w dwóch jednostkach redakcyjnych:

a) Sklep odpowiada za opóźnienie w dostawie wynikłe z winy sklepu.
b) Sklep nie odpowiada za opóźnienie w dostawie wynikłe z winy fi rmy przewozowej lub 

z siły wyższej. 

W rejestrze klauzul abuzywnych98 pod numerem 273299 widnieje następujące postanowienie: 
„Firma nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy fi rmy przewozowej”. Przyjmując dla celów 
niniejszych rozważań założenie, że wyłączanie przez przedsiębiorcę (sklep) odpowiedzialności 
za opóźnienie, np. w dostawie, wynikłe z winy fi rmy przewozowej, w konkretnych okolicznościach 
może być uznane za nieuczciwe, taka niedopuszczalna reguła zawarta została w obu umowach. 
Jednakże w pierwszym przypadku, przyjmując zakaz stosowania redukcji utrzymującej skuteczność, 
całe postanowienie – łącznie z regułą mówiącą o tym, że przedsiębiorca odpowiada, gdy opóź-
nienie w dostawie wynikło z jego winy, a także że nie odpowiada, gdy wynikło ono z siły wyższej 
należałoby uznać za abuzywne. Tym samym, sąd orzekając o abuzywności takiego postanowienia 
w całości, częściowo mógłby działać na niekorzyść konsumenta, uchylając regułę wskazującą na 
odpowiedzialność sklepu, gdy opóźnienie w dostawie wynikałoby z jego winy100. Jednocześnie, 
jak się wydaje w sposób nieuzasadniony zwiększałaby się odpowiedzialność przedsiębiorcy, gdyż 

97 Tu rozumianych jako jednostki redakcyjne umowy.
98 Rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone prowadzony Przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 47945 § 2 k.p.c.
99 Wyr. SOKiK z 15.09.2011 r., XVII AmC 68/11 (numer Legalis 1046246).
100 Pomijana jest w tym miejscu ewentualna możliwość zastąpienia takiego postanowienia przepisami dyspozytywnymi, określającymi ogólne zasady 
odpowiedzialności opartej na przesłance winy. Ponadto, przyjmując pogląd, iż nieuczciwe postanowienie nie wiąże jedynie konsumenta, zastanowienia 
wymagałoby, czy w związku z tym, konsument mógłby się powołać na postanowienie – mimo jego abuzywności – w zakresie w jakim ustanawia ono 
odpowiedzialność sklepu na zasadzie winy. 
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odpowiadałby również w tych przypadkach, w których opóźnienie wynikało z siły wyżej (co trudno 
w sposób automatyczny uznać jako nieuczciwe). W drugim przypadku uznano by natomiast tylko 
abuzywność postanowienia zawartego w jednostce redakcyjnej umowy nr 2 oznaczonej jako lit. b). 
Byłoby to działanie na korzyść konsumenta, aczkolwiek, podobnie jak w pierwszym przypadku, 
wątpliwości budziłoby automatyczne wyłączenie również tej reguły mówiącej o tym, że przed-
siębiorca nie odpowiada w przypadku opóźnień wynikających z siły wyższej. Oczywiście regułę 
tę w konkretnych okolicznościach można by – odrębnie – również poddać testowi abuzywności. 

Powyższe konkluzje trudno uznać za logiczne, wszak przypadku obu umów mamy do czynie-
nia z identyczną treścią normatywną postanowień, mimo – formalnie – odmiennego ich sformu-
łowania. Natomiast stosując zabieg redukcji utrzymującej skuteczność, uchylona zostałaby tylko 
nieuczciwa reguła postępowania polegająca na wyłączeniu odpowiedzialności przedsiębiorcy za 
opóźnienia wynikłe z winy przewoźnika, natomiast w pozostałym zakresie postanowienia obu 
umów w dalszym ciągu wiązałyby strony. 

Warto też wskazać, że na tle analizowanego przykładu możliwość zastosowania redukcji 
utrzymującej skuteczność nie stoi w sprzeczności z postulatem transparentności wzorca umowy 
(Zoll, 2000). Wydaje się, że zapisy umowy sformułowane zostały prostym i zrozumiałym językiem 
(zasada formalnej przejrzystości umowy101), co nie zmienia faktu, że zawierały złożoną treść 
normatywną, co jednak samo przez się trudno uznać jako naruszające interesy konsumentów. 
Jednocześnie nie sposób wykluczyć, że stosowanie zabiegu redukcji utrzymującej skuteczność 
w przypadku bardziej rozbudowanych postanowień umowy, określających znacznie bardziej zło-
żoną treść normatywną, może się okazać o wiele bardziej skomplikowane i w efekcie skutkować 
nieuzasadnionym osłabieniem ochrony konsumenta102.

Ponadto, należy też bardzo wyraźnie podkreślić, że nawet przyjęcie dopuszczalności stoso-
wania redukcji utrzymującej skuteczność nie oznacza, że w określonych sytuacjach nie powinna 
znaleźć zastosowania norma wynikająca z art. 6 ust. 1 dyrektywy, a mianowicie, że umowa nie 
będzie obowiązywała stron, jeżeli nie będzie to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych postano-
wień. W konkretnych okolicznościach bowiem nawet uznanie, że tylko pewna (normatywna) część 
danego postanowienia – a więc pewna reguła postępowania – jest nieuczciwa i w konsekwencji 
utrzymanie w mocy pozostałej części postanowienia, może nie wykluczać sytuacji, w której dalsze 
wykonanie umowy obiektywnie nie będzie możliwe, zwłaszcza, gdy brakować będzie odpowiednich 
przepisów dyspozytywnych lub uzgodnień stron, które mogłyby wypełnić powstałą lukę lub luki. 

Za poglądem, zgodnie z którym przez postanowienie umowy należy rozumieć regułę postę-
powania (a więc określoną treść normatywną) przemawia fakt, że przecież w celu ustalenia czy 
dane postanowienie jest abuzywne, w pierwszej kolejności należy ustalić dokładne jego znaczenie 
z zastosowaniem dyrektyw wynikających z art. 65 k.c.103. Z kolei na tle problematyki związanej 
z rozszerzoną skutecznością prawomocnych wyroków uznających abuzywność postanowienia 
w tzw. kontroli abstrakcyjnej, SN zwrócił uwagę, że przedmiotem testu abuzywności jest material-

101 Wymóg wyrażania warunków umowy prostym i zrozumiałym językiem wynika z motywu 20, art. 4 ust. 2 i art. 5 dyrektywy. 
102 W szczególności trudne może się okazać precyzyjne ustalenie zakresu reguły postępowania (treści normatywnej), która jest nieuczciwa. Nie jest 
też jasne, czy dopuszczalnym byłoby uznanie za abuzywną tylko części określonej reguły postępowania. 
103 W polskim orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmowana jest kombinowana metoda wykładni. Uchwała SN z 29.06.1995 r., III CZP 66/95 (OSNC 1995 
nr 12, poz. 168); wyr. SN z 29.01.2002 r., V CKN 679/00 (numer Legalis: 79785); wyr. SN z 7.03.2007 r., II CSK 489/06 (numer Legalis: 164750; wyr. SN 
z 20.09.2007 r., II CSK 244/07 (numer Legalis: 162517).
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na (normatywna), a nie formalna (językowa) treść postanowienia104. Zatem należy uznać, że SN 
przychyla się ku poglądowi, że kluczowe znaczenie dla oceny abuzywności danego postanowienia 
ma nie jego literalne brzmienie i forma, czy sposób umiejscowienia w umowie, lecz jego norma-
tywna treść ustalona na podstawie przeprowadzonej wykładni. Chodzi zatem o określony sposób 
postępowania przedsiębiorcy lub konsumenta, jaki może wynikać z treści takiego postanowienia 
(umowy). Wydaje się, że podobną konkluzję można wywieść z treści wyroku TSUE z grudnia 
2016 r.105, który nakazuje badać materialną tożsamość postanowień, przy uwzględnieniu wszyst-
kich istotnych okoliczności właściwych danej sprawie, a także – co ciekawe – ich tożsamość pod 
względem wywoływanych przez nie szkodliwych dla konsumentów skutków106. 

W tym miejscu warto się więc zastanowić czy działanie sądu polegające na zastosowaniu 
tzw. redukcji utrzymującej skuteczność tożsame jest ze zmianą przez sąd treści danego posta-
nowienia (albo, inaczej mówiąc, zastąpieniem tego postanowienia postanowieniem innej treści) 
czemu sprzeciwia się orzecznictwo TSUE107, czy też powoduje wyłączenie jedynie tej części 
postanowienia (rozumianego jako pewnej reguły postępowania przedsiębiorcy), które rzeczywi-
ście ma abuzywny charakter, pozostawiając pozostałą – uczciwą – część postanowienia w mocy. 

Opisywaną technikę można na zasadzie ostrożnej analogii porównać do wyroków zakreso-
wych Trybunału Konstytucyjnego108. Wyrok zakresowy to orzeczenie, w którego sentencji Trybunał 
Konstytucyjny stwierdza zgodność albo niezgodność z Konstytucją RP zaskarżonego przepisu 
w określonym jego zakresie. W konsekwencji ocena Trybunału jest przypisywana nie tyle samemu 
przepisowi, ile ściśle określonej treści normatywnej „zakodowanej” w badanym przepisie. Trochę 
czym innym jest natomiast wyrok interpretacyjny Trybunału Konstytucyjnego, będący specyfi czną 
formą zakresowego stwierdzenia niekonstytucyjności normy, gdyż prowadzi do eliminacji jednej 
z możliwych interpretacji danej normy i tym samym do nowego ukształtowania jej treści109. 

Podobnie stosowanie przez sąd zabiegu redukcji utrzymującej skuteczność danego posta-
nowienia umowy (danych postanowień umowy) – jeżeli uznać to za dopuszczalne – należałoby 
kwalifi kować jako przypisanie abuzywności tylko pewnej treści normatywnej danego postanowienia 
(postanowień) ustalonej w następstwie jego wykładni, która to treść kształtuje zachowanie stron 
umowy (ich prawa lub obowiązki) w sposób nieuczciwy, z tym zastrzeżeniem, że pozostała część 
postanowienia rozumiana jako inna treść normatywna (inna reguła postępowania) z uwagi na jej 
uczciwy charakter pozostaje w mocy i wiąże strony110. 

104 Uchwała składu 7 sędziów SN z 20.11.2015 r., III CZP 17/15 (OSNC 2016 nr 4, poz. 40, str. 1).
105 Wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawie C-119/15 (ECLI:EU:C:2016:987).
106 Ibidem, pkt 47.
107 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 65, 66, 69, 70, 71, 73; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 
(ECLI:EU:C:2013:341) pkt 57–60; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 57 i 60.
108 „Wyroki zakresowe to orzeczenia, w których przedmiotem rozstrzygnięcia jest albo fragment tekstu przepisu („w części obejmującej” określony 
zwrot – określa się je mianem wyroków częściowych), albo fragment treści normatywnej interpretowanej z przepisu (…) W takim wypadku przedmiotem 
orzeczenia jest nie cała jednostka redakcyjna, ale tylko ta z wyrażonych w danym przepisie norm, która odnosi się do oznaczonego zakresu sytuacji 
(…) Skutkiem takiego wyroku jest częściowa utrata mo cy obowiązującej przepisu, polegająca na wyłączeniu możliwości jego stosowania w zakresie 
oznaczonym w wyroku. Utrata mocy obowiązującej, jako skutek orzeczenia negatoryjnego, nie dotyka całego przepisu, który nadal pozostaje elemen-
tem (jednostką redakcyjną) ustawy (zob. np. wyr. TK z 18.12.2008 r., K 19/07, OTK-A 2008, Nr 10, poz. 182)”.; Mączyński i Podkowik w: Safjan i Bosek, 
2016, komentarz do art. 190 Konstytucji RP.
109 „Przedmiotem rozstrzygnięcia w wyroku interpretacyjnym jest określona treść normatywna stanowiąca rezultat pozajęzykowej wykładni badanego 
przepisu. (…) Wyrok interpretacyjny zawiera wskazanie przepisu – jednostki redakcyjnej aktu normatywnego, dopełnionego przez wskazanie określo-
nego sposobu jego rozumienia (wykładni), który jest zgodny lub niezgodny z określonym wzorcem kontroli”.; Mączyński i Podkowik w: Safjan i Bosek, 
2016, komentarz do art. 190 Konstytucji RP.
110 Przy czym w konkretnych okolicznościach, nawet zastosowanie mechanizmu redukcji utrzymującej skuteczność w takim rozumieniu, iż nie nastę-
puje zastąpienie nieuczciwej części postanowienia nową treścią, nie wyklucza sytuacji, w której z uwagi na powstałą lukę (gdy brak jest możliwości jej 
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Warto się również odnieść do poglądu SN111, iż eliminacja danej klauzuli umowy nie może 
prowadzić zmiany charakteru prawnego stosunku obligacyjnego. Pogląd ten prima facie mógłby 
się wydawać słuszny. Jednak powstaje pytanie, czy w sytuacji, w której sąd uznaje dane posta-
nowienie za abuzywne i przyjmując, że takie orzeczenie sądowe ma charakter deklaratoryjny, 
a nie konstytutywny, abuzywność zaś wynika z mocy prawa i ex tunc, w ogóle można mówić 
o niedopuszczalnej ingerencji przez sąd w stosunek prawny. Warte zastanowienia jest również, 
czy przyjęcie takiego poglądu w istocie w wielu przypadkach nie wykluczałoby możliwości zasto-
sowania skutku (sankcji) bezskuteczności w przypadku stwierdzenia abuzywności danego posta-
nowienia polegającego na braku związania konsumenta tymże postanowieniem (na odstraszający 
i sankcyjny charakter przepisów dyrektywy wskazuje się w orzecznictwie112). Większość, jeżeli 
nie wszystkie postanowienia, które dotyczą głównych świadczeń stron, w istocie współtworzą 
podstawy (istotę) danego stosunku prawnego. A należy pamiętać, że takie postanowienia również 
mogą być przedmiotem badania, jeżeli tylko nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny113. 
Co więcej, postanowienia, które nie stanowią głównych świadczeń stron w rozumieniu art. 3851 

§ 1 zd. 2 k.c. w konkretnej umowie również mogą mieć duże znaczenie na jej kształt. Kwalifi kacja 
postanowień określających główne świadczenia stron powinna być dokonywana w odniesieniu 
do indywidualnych okoliczności danej sprawy114. Jednakowoż wydaje się przeważać pogląd, że 
pojęcie głównych świadczeń stron115, o którym mowa w art. 3851 § 1 zd. 2 k.c., należy interpreto-
wać raczej wąsko, w nawiązaniu do elementów przedmiotowo istotnych umowy116. Zatem wiele 
postanowień, które mogą mieć istotne znaczenie dla konstrukcji całej umowy może nie określać 
głównego świadczenia stron w rozumieniu art. 3851 § 1 zd. 2 k.c. W konsekwencji takie postano-
wienia mogą zostać poddane testowi abuzywności bez względu na to czy zostały sformułowane 
transparentnie. Eliminacja takich postanowień w większości wypadków (jeżeli nie zawsze) prowa-
dzić będzie do zmiany stosunku prawnego w tym sensie, że nastąpi jego modyfi kacja w porówna-
niu z sytuacją, która miałaby miejsce, gdyby klauzula była dla stron wiążąca117. Zatem w wyniku 
orzeczenia sądu uznającego klauzulę jako abuzywną może nastąpić zmiana praw i obowiązków 
stron i sposobu wykonywania umowy w porównaniu z okresem przed wydaniem takiego orzecze-

uzupełnienia) i ziszczenie się przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 dyrektywy, dalsze obowiązywanie umowy obiektywnie nie będzie możliwe, a co za tym 
idzie umowa nie będzie obowiązywała stron.
111 Wyr. SN z 14.05.2015 r., II CSK 768/14 (OSNC 2015 nr 11, poz. 132, str. 58). 
112 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 69 i 70; wyr. TSUE z 27.02.2014 r. w sprawie C 470/12 (ECLI:EU:C:2014:101) 
pkt 41; wyr. TSUE z 30.04.2014 r. w sprawie C-26/13 (ECLI:EU:C:2014:282) pkt 83; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, 
C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 60. Wyr. Sądu Okręgowego w Łodzi z 17.11.2016 r., III Ca 1427/15 (Portal orzeczeń Sądu Okręgowego 
w Łodzi: http://orzeczenia.lodz.so.gov.pl/content/$N/152510000001503_III_Ca_001427_2015_Uz_2016-11-17_001).
113 Art. 3851 § 1 zd. 2 k.c. (zob. również Trzaskowski, 2013). W praktyce zapewne bardzo rzadko albo nigdy się nie zdarzy, że postanowienia określa-
jące główne świadczenia stron (np. cenę) sformułowane zostaną niejednoznacznie. Często natomiast postanowienia określające sposób ustalenia ceny, 
wynagrodzenia lub wysokości innego świadczenia mogą być określone w sposób niejednoznaczny, a w konsekwencji podlegać będą testowi abuzyności 
nawet gdyby przyjąć, że określają główne świadczenie umowy. Przykładowo k.c. w przypadku umowy sprzedaży przewiduje, że cenę można ustalić 
poprzez wskazanie podstaw jej ustalenia (art. 536 § 1 k.c.).
114 Wyr. SN z 30.09.2015 r., I CSK 800/14 (numer Legalis: 1372861).
115 W art. 4 ust. 2 dyrektywy mowa jest o głównym przedmiocie umowy. 
116 Wyr. SN z 8.06.2004 r., I CK 635/03 (numer Legalis: 208591); wyr. SN z 12.03.2015 r. I CSK 165/14 (numer Legalis: 1200672); wyr. SN z 2.04.2015 r., 
I CSK 257/14 (numer Legalis: 1242506); wyr. SN z 22.01.2016 r., I CSK 1049/14 (OSNC 2016 nr 11, poz. 134, str. 92); wyr. SN z 1.01.2017 r., IV CSK 
285/16 (numer Legalis: 1618112); wyr. SA w Warszawie z 18 września 2013 r., VI ACa 201/13 (numer Legalis: 1049197) ; wyr. SA w Warszawie – VI Wydział 
Cywilny z 9.04.2014 r., VI ACa 1828/13 (numer Legalis: 1091923); wyr. SA we Wrocławiu z 16.02.2017 r. I ACa 1585/16 (numer Legalis: 1681910); 
Wyr. TSUE z 23.04.2015 r. w sprawie C-96/14 (ECLI:EU:C:2015:262) pkt 33; wyr. TSUE z 26.02.2015 r. w sprawie C-143/13 (ECLI:EU:C:2015:127) 
pkt 50, 54–56, 58, 62, 63 i 78.
117 Wyr. SA z 30.04.2014 r., I ACa 1209/13, I ACz 1424/13 uchylony wyrokiem SN z 14.05.2015 r., II CSK 768/14, w którym sąd stwierdził, że: „Stwierdzenie 
bezskuteczności klauzuli abuzywnej zawsze rodzi ingerencję w postanowienia umowy i kształtuje inną rzeczywistość zobowiązaniową. (…) Czym innym 
jest zatem wydanie orzeczenia kształtującego w rozumieniu procedury cywilnej, czym innym zaś ekonomiczny skutek rozstrzygnięcia, wiążący się ze 
zmianą praw i obowiązków stron na skutek stwierdzenia abuzywności określonej części umowy”.
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nia. Zmiana ta będzie miała jednak charakter faktyczny, co oznacza, że zachowanie stron będzie 
inne, jednakże w sensie prawnym taka zmiana nie nastąpi, gdyż abuzywne postanowienie nigdy 
konsumenta nie wiązało – orzeczenie sądu ma przecież charakter deklaratywny. Wydaje się, że 
przyjęcie poglądu odmiennego stałoby w sprzeczności z artykułowanym w orzecznictwie TSUE 
poglądem, iż warunek umowy uznany za nieuczciwy należy co do zasady uznać za nigdy nieist-
niejący118, a sądy krajowe zobowiązane są do zaniechania stosowania nieuczciwego warunku 
umowy, aby nie wywierał on obligatoryjnych skutków wobec konsumenta119 i wyciągnięcia w tym 
celu wszelkich wynikających z prawa krajowego konsekwencji120. Przecież sąd tylko uznaje czy 
postanowienie jest abuzywne i stwierdza, że nie wiąże ono konsumenta, a zarazem orzekając 
o dalszych losach umowy, przesądza czy jest możliwe jej dalsze wykonywanie. Co więcej, nawet 
w przypadku orzeczeń restytucyjnych sąd nie ingeruje w treść stosunku prawnego. Ta bowiem leży 
w gestii stron umowy (Lehmann, 2016, str. 17) i w przypadku uznania abuzywności danego posta-
nowienia, a jednocześnie, że umowa może być dalej wykonywana, rolą stron jest wynegocjowanie 
nowej treści postanowień umowy, które będą obowiązywały w okresie po wydaniu orzeczenia (od 
momentu wejścia ich w życie np. na mocy aneksu do umowy)121. Wydaje się więc, że uznanie 
danego postanowienia jako abuzywnego i jego wyłączenie z umowy, rozumiane w taki sposób, 
iż nie wiąże i nie wiązało ono konsumenta od samego początku (od chwili zawarcia umowy), nie 
prowadzi do zmiany charakteru danego stosunku prawnego – a nawet przyjęcie odmiennej op-
tyki nie zmienia faktu, że należałoby takie działanie uznać jako zgodne z art. 6 ust. 1 dyrektywy. 

Warto również dodać, że redukcja utrzymująca skuteczność rozumiana w sposób opisany 
powyższej nie jest zabiegiem powiązanym z regułą wykładni zawartą w art. 5 zd. 2 dyrektywy. 
Celem redukcji utrzymującej skuteczność powinno być zachowanie w mocy tej treści normatywnej 
postanowienia, która jest uczciwa. W zasadzie jest to zatem zabieg związany ze skutkiem testu 
abuzywności, z którego wynikło, że przynajmniej część badanego postanowienia ma charakter 
nieuczciwy, nie ma natomiast na celu sanowania nieprawidłowości jaką jest ewentualna nie-
transparentność postanowienia. Nie ma też na celu uzupełnienia luki powstałej z uwagi na fakt, 
iż określona część postanowienia okazała się nieuczciwa. 

Podsumowując, zabieg redukcji utrzymującej skuteczność może być różnie kwalifi kowany. 
W przypadku uznania, że stanowi zmianę treści postanowienia (lub zastąpienie innym postano-
wieniem) w kontekście polskiego systemu prawnego, który jak się wydaje nie przewiduje prawa 
sądu do ingerencji w treść umowy122, oraz biorąc po uwagę rodzaje ryzyka123 wynikające z takiego 

118 Wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 61.
119 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 65.
120 Wyr. TSUE z 26.04.2012 r. w sprawie C-472/10 (ECLI:EU:C:2012:242) pkt 42 i 43; wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) 
pkt 63; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) pkt 42, 48, 51 i 53; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 
(ECLI:EU:C:2013:341) pkt 49; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 59.
121 Umowa ta powinna bowiem w zasadzie nadal obowiązywać, bez jakiejkolwiek zmiany innej niż wynikająca z uchylenia nieuczciwych warunków, o ile 
takie dalsze obowiązywanie umowy jest prawnie możliwe zgodnie z zasadami prawa wewnętrznego. Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 
(ECLI:EU:C:2012:349) pkt 64–66; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-397/11 (ECLI:EU:C:2013:340) pkt 44, 45, 47 i 48; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. 
w sprawie C-488/11 (ECLI:EU:C:2013:341) pkt 56 i 57 zd. 2.
122 Uchwała SN z 29.06.2007 r., III CZP 62/07 (OSNC 2008 nr 7-8, poz. 87, str. 115). Wyr. SN z 8.09.2016 r., II CSK 750/15 (numer Legalis: 1555664).
123 W wyr. Sądu Okręgowego w Łodzi z 17.11.2016 r., III Ca 1427/15 (Portal orzeczeń Sądu Okręgowego w Łodzi: link: http://orzeczenia.lodz.so.gov.
pl/content/$N/152510000001503_III_Ca_001427_2015_Uz_2016-11-17_001), sąd stwierdził, że: „Trafnie przyjmuje się, że taki zabieg prowadzi do 
nadmiernie dowolnych rezultatów interpretacyjnych sprzecznych z autonomią stron, stawiając jednocześnie sąd w roli „pomocnika” strony nieuczciwej 
(tj. stosującej klauzulę abuzywną). Godzi on w nakaz transparentności wzorca umowy. Przemawiają przeciwko niemu także względy prewencji ogólnej, 
ponieważ ogranicza się konsekwencje, które ponosi podmiot stosujący postanowienia nieuczciwe. Podkreślenia wymaga, iż korzystanie z „redukcji 
utrzymującej skuteczność” zostało zakwestionowane w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 29.06.2007 r. (III CZP 62/07, OSNC 2008, nr 7-8, poz. 87) 
oraz w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14.06.2012 r. w sprawie Camino (C-618/10)”.
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narzędzia, raczej powinien być rozpatrywany w kategoriach postulatu de lege ferenda. Również 
TSUE stwierdził, że skutek stosowania przepisów dyrektywy przewidujących sankcję odmowy za-
stosowania niedozwolonego postanowienia umowy byłby znacznie słabszy, gdyby sąd krajowy mógł 
zmieniać treść nieuczciwych warunków zawartych w umowach124. TSUE wskazał, że gdyby sąd 
krajowy mógł zmieniać treść nieuczciwych warunków zawartych w takich umowach, takie upraw-
nienie mogłoby zagrażać realizacji długoterminowego celu ustanowionego w art. 7 dyrektywy125. 
Zdaniem TSUE, uprawnienie to przyczyniłoby się bowiem do wyeliminowania zniechęcającego 
skutku wywieranego na przedsiębiorców poprzez zwykły brak stosowania takich nieuczciwych 
warunków wobec konsumentów, ponieważ nadal byliby oni zachęcani do stosowania rzeczonych 
warunków, wiedząc, że nawet gdyby miały one być unieważnione, to jednak umowa mogłaby zo-
stać uzupełniona w niezbędnym zakresie przez sąd krajowy, tak aby zagwarantować w ten sposób 
interes rzeczonych przedsiębiorców126. Stąd konkluzja TSUE, iż nawet gdyby takie uprawnienie 
zostało przyznane sądowi krajowemu, samo nie mogłoby ono zagwarantować równie skutecznej 
ochrony konsumenta, jak ta wynikająca z prostego niestosowania nieuczciwych warunków127. 

Z kolei przyjęcie, że w przypadku redukcji utrzymującej skuteczność nie mamy do czynienia 
ze zmianą treści postanowienia (lub zastąpienia go innym postanowieniem), nie zmienia faktu, że 
w zakresie, w jakim klauzula jest abuzywna, a więc w zakresie, w jakim określona treść normatywna 
wynikająca z postanowienia, kształtująca regułę postępowania (zachowanie) przedsiębiorcy jest 
nieuczciwa, nie będzie wiązała stron umowy. W takim ujęciu redukcja utrzymująca skuteczność 
powoduje wyłączenie – jako nieuczciwej – określonej treści normatywnej (reguły postanowienia 
przedsiębiorcy) zawartej w części postanowienia lub postanowień umowy, rozumianych jako jed-
nostki redakcyjne umowy. W płaszczyźnie normatywnej nie następuje zatem zmiana postanowienia, 
lecz jedynie wyłączenie jego nieuczciwej części128. Należałoby zaś zbadać czy po zastosowaniu 
tego instrumentu możliwe jest uzupełnienie powstałej luki, a w następnym kroku, czy możliwe jest 
dalsze wykonywanie umowy, przy założeniu, że obowiązywać będzie ona w pozostałej części, 
w tym uwzględniając tę część kwestionowanego przez konsumenta postanowienia, które nie zostało 
przez sąd uznane za abuzywne (którego skuteczność została utrzymana). Ponadto, nawet przyj-
mując, że możliwym jest zastosowanie redukcji utrzymującej skuteczność w takim rozumieniu, iż 
zabieg ten ma na celu „uchylenie” mocy wiążącej tylko tej części postanowienia, które rzeczywiście 
jest abuzywna, a utrzymanie tej części, która jest uczciwa, nie oznacza automatycznego prawa 
do sądu do normatywnej zmiany tej części postanowienia, która jest nieuczciwa129. Oznaczałoby 
tylko tyle, że stron nie wiąże abuzywna część postanowienia, w pozostałym zakresie umowa jest 
natomiast ważna o ile możliwe jest dalsze jej wykonywanie. Zastąpienie uchylonego postano-
wienia (lub ewentualnie jego części) mogłoby nastąpić na mocy uzgodnień stron, ewentualnie 
na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli takowe istnieją. Przyjmując zaś 

124 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 65, 66, 69, 70, 71, 73; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 
(ECLI:EU:C:2013:341) pkt 57–60; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 57 i 60.
125 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 59 i 69 zd. 1.
126 Ibidem, pkt 69 zd. 2.
127 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 69 i 70; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, 
C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 60.
128 Podobnie, w przypadku, gdy całe postanowienie okaże się nieuczciwe, jego treść normatywna jest „uchylana” z pozostałej treści umowy. 
129 Sąd nie miałby więc prawa zmienić lub zastąpić abuzywnego postanowienia w inny sposób, np. innym postanowieniem wedle własnego uznania 
lub w wyniku interpretacji umowy. Wydaje się, że uprawnienie takie leży tylko w gestii stron umowy.
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dopuszczalność zastosowania art. 58 § 3 k.c., w ostatnim kroku możliwe byłoby zbadanie woli 
stron z chwili i w przedmiocie jej zawarcia w celu ustalenia czy zostałaby ona zawarta w treści po 
wyłączeniu abuzywnego postanowienia. 

Rozważenia wymaga jednak czy postulat transparentności i jednoznaczności wzorca umo-
wy, a także te same względy, które przemawiają przeciwko takiej interpretacji przepisów dyrek-
tywy umożliwiającej zmianę przez sądy krajowe abuzywnych postanowień130, nie sprzeciwiają 
się również możliwości stosowania zabiegu redukcji utrzymującej skuteczność, w szczególności 
wówczas, gdy postanowienie umowy formułowane jest niejasnym i budzącym wątpliwości inter-
pretacyjne językiem. 

V. Zmiany w umowie
Dotychczasowe rozważania dotyczyły stosunkowo prostej sytuacji, w której przedmiotem 

badania przez sąd jest umowa w brzmieniu z chwili jej zawarcia. Innymi słowy nie nastąpiła jej 
modyfi kacja, a konsument po jakimś czasie uznał, że zawiera ona nieuczciwe postanowienie 
i wniósł powództwo do sądu. Nie budzi zatem wątpliwości, co stanowi przedmiot badania sądu.

Ważny problem występujący w praktyce, który jednak nie był szerzej omawiany w piśmien-
nictwie dotyczy sytuacji, w której przed wniesieniem powództwa nastąpiła zmiana umowy lub 
wzorca umowy, w którym znajdowało się postanowienie lub postanowienia abuzywne. Zmiana 
może wynikać z różnych przyczyn, przykładowo z jednostronnej zmiany wzorca dokonanej 
przez przedsiębiorcę lub ze zmiany umowy wynikającej z konsensu stron (np. na mocy aneksu 
zmieniającego umowę131). Mogła również nastąpić zmiana przepisów prawa powszechnego132, 
mająca wpływ na treść łączącego strony stosunku prawnego. W takich wypadkach pojawia się 
pytanie, czy przedmiotem badania jest umowa w treści i brzmieniu z chwili jej zawarcia, czy też 
umowa w brzmieniu uwzględniającym dokonane zmiany, a także, jakie konsekwencje (skutki) 
z tego wynikają. 

Wydaje się, że brakuje prostej odpowiedzi na ww. pytania ze względu na wielość możliwych 
stanów faktycznych, różnorodność powództw i roszczeń w nich formułowanych. Tym niemniej, 
można poczynić kilka uwag o charakterze ogólnym. 

Po pierwsze, fakt, iż nastąpiła zmiana umowy, której aktualna treść nie zawiera już abuzywnej 
klauzuli może mieć znaczenie w kontekście treści art. 6 ust. 1 dyrektywy w zw. z art. 3851 § 2 k.c. 
Otóż sąd, odpowiadając na pytanie, czy możliwe jest dalsze wykonywanie umowy, będzie mógł 
udzielić odpowiedzi twierdzącej, jeżeli nowa treść umowy na to pozwala i nowe postanowienia są 
uczciwe. Umowa zatem dalej będzie wiązała strony, z wyłączeniem postanowienia abuzywnego. 
Jest to zresztą logiczną konsekwencją, gdyż postanowienie to w chwili orzekania i na przyszłość 
nie wiąże już stron, ponieważ zostało uchylone lub zmienione133. 
130 Wyr. TSUE z 14.06.2012 r. w sprawie C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) pkt 65, 66, 69, 70, 71, 73; wyr. TSUE z 30.05.2013 r. w sprawie C-488/11 
(ECLI:EU:C:2013:341) pkt 57–60; wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) 
pkt 57 i 60.
131 Wyr.  Sądu  Okręgowego  we  Wrocławiu  z  20.03.2013 r.,  II  Ca  1481/12.  Pozyskano  z:  http://orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl/content/$N/
155025000001003_II_Ca_001481_2012_Uz_2013-04-08_001).
132 Wyr. SN z 19.03.2015 r., IV CSK 362/14 (OSNC – Zb. dodatkowy 2016 nr C, poz. 49, str. 73); postanowienie SN z 28.05.2014 r., I CSK 607/13 
(numer Legalis: 1187127); wyr. SA w Białymstoku – I Wydział Cywilny z 5.02.2014 r., I ACa 801/13 (OSAB 2014 nr 1, str. 32); wyr. Sądu Okręgo-
wego w Łodzi z 23.11.2016 r., III Ca 775/16. (Portal orzeczeń Sądu Okręgowego w Łodzi. Pozyskano z: http://orzeczenia.lodz.so.gov.pl/content/
$N/152510000001503_III_Ca_000775_2016_Uz_2016-11-23_001).
133 Takie podejście wydaje się też korespondować z treścią art. 316 § 1 k.p.c., zgodnie z którym sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy 
istniejący w chwili zamknięcia rozprawy.
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Powyższe pokazuje również jak słuszny – choć często niezwykle trudny do zrealizowania 
– jest postulat poszukiwania polubownej metody rozwiązania sporu. Wspólne wynegocjowanie 
nowej treści danego postanowienia lub postanowień przez konsumenta i przedsiębiorcę pozwala 
bowiem co do zasady na bezproblemowe kontynuowanie umowy w przyszłości. Pomijając moż-
liwość zastosowania przepisów dyspozytywnych – jeżeli takowe istnieją – w miejsce nieuczciwe-
go postanowienia, zastąpienie go uzgodnieniami dokonanymi przez strony jest jedną z niewielu 
alternatyw134.

Nie powinno to jednak automatycznie wykluczać ewentualnych roszczeń konsumenta bę-
dących konsekwencją istnienia abuzywnej treści postanowienia w brzmieniu z chwili zawarcia 
umowy do momentu jej zmiany. Czym innym jest bowiem badanie możliwości dalszego wyko-
nywania umowy, a czym innym ewentualne roszczenia (zwłaszcza restytucyjne) konsumenta 
mogące wynikać z faktu stosowania (w przeszłości) w umowie postanowienia lub postanowień 
abuzywnych. Zmiana umowy, niezależnie od sposobu jej dokonania, ma skutek na przyszłość 
i co do zasady nie sanuje ewentualnych nieprawidłowości, które mogły występować w okresie 
od chwili zawarcia umowy do jej zmiany. Innymi słowy, sama zmiana umowy rozumiana w ten 
sposób, że następuje uchylenie postanowienia abuzywnego, jego zmiana lub też zastąpienie go 
innym – uczciwym – postanowieniem, zwłaszcza jeżeli strony wyraźnie nie postanowią inaczej, 
nie powinna w sposób automatyczny wykluczać prawa konsumenta do dochodzenia roszczeń 
wynikających z faktu stosowania przez przedsiębiorcę abuzywnej klauzuli w okresie przed zmianą 
umowy135. W takim przypadku przedmiotem analizy i podstawą roszczeń powinno być postano-
wienie umowy w brzmieniu z chwili zawarcia umowy136. 

Wydaje się, że takie stanowisko wpisuje się w wyartykułowany przez TSUE137 pogląd, że art. 6 
ust. 1 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że warunek umowy uznany za nieuczciwy 
należy co do zasady uznać za nigdy nieistniejący, tak by nie wywoływał on skutków wobec kon-
sumenta, w związku z czym sądowe stwierdzenie jego nieuczciwego charakteru powinno mieć 
co do zasady skutek w postaci przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta, w jakiej 
znajdowałby się on w braku rzeczonego warunku138. Z powyższego TSUE wywiódł, że obowiązek 
wyłączenia przez sąd krajowy nieuczciwego warunku umowy nakazującego zapłatę kwot, które 
okazują się nienależne, wiąże się co do zasady z odpowiednim skutkiem restytucyjnym dotyczą-
cym tych kwot139. TSUE dodał również, że brak skutku restytucyjnego mógłby podważyć skutek 
zniechęcający, jaki wynika ze stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunków znajdujących się 
w umowach zawieranych z konsumentami przez przedsiębiorcę140. 
134 Wyr. SN z 8.09. 2016 r., II CSK 750/15 (numer Legalis: 1555664).
135 Podobnie stwierdził Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z 20.03.2013 r., II Ca 1481/12 (Portal orzeczeń Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 
Pozyskano z: http://orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl/content/$N/155025000001003_II_Ca_001481_2012_Uz_2013-04-08_001).
136 Podobnie aktualne brzmienie art. 4 ust. 1 dyrektywy przewiduje, że nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju 
towarów lub usług, których umowa dotyczy i z odniesieniem, w momencie zawarcia umowy, do wszelkich okoliczności związanych z zawarciem umowy 
oraz do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna. 13 października 2016 r. opublikowane zostało bowiem „Sprostowanie 
do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 95 z dnia 21 kwietnia 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 2, s. 288)”. Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013R(03)&from=PL.
137 Wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 61–66 i 71–75.
138 Ibidem, pkt 61.
139 Ibidem, pkt 62.
140 Wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 63. W efekcie TSUE stwierdził, 
że art. 6 ust. 1 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on orzecznictwu krajowemu ograniczającemu w czasie skutki resty-
tucyjne związane ze stwierdzeniem nieuczciwego charakteru – w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy – warunku znajdującego się w umowie zawartej 
z konsumentem przez przedsiębiorcę jedynie do kwot nienależnie zapłaconych na podstawie takiego warunku po ogłoszeniu orzeczenia, w którym sąd 
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VI. Konkluzje
Model, o którym umowa, co do zasady, w dalszym ciągu obowiązuje i jest wykonywana 

(jeżeli jest to obiektywnie możliwe), a zarazem następuje ewentualna restytucja świadczeń na 
rzecz konsumenta dokonanych na podstawie nieuczciwego postanowienia należy uznać za 
optymalny. Generalnie, strony miały przecież wolę zawarcia i wykonywania umowy, z tymże na 
uczciwych zasadach. W kontekście zasady trwałości umowy, zasady pacta sunt sevanda, za-
sady proporcjonalności i postulatu przywrócenia rzeczywistej równowagi stron, skutek czy też 
sankcja nieważności całej umowy z pewnością powinna mieć charakter ultima ratio. Jednakowoż 
abuzywne postanowienie lub postanowienia nie wiążą konsumenta ex lege, ex tunc i inter par-
tes, natomiast fakt bezskuteczności zostaje jedynie potwierdzony orzeczeniem o charakterze 
deklaratoryjnym. Bezskuteczność oznacza, że nieuczciwe postanowienie nie wywołuje wobec 
konsumenta żadnych skutków prawnych, czyli nie rodzi przeciwko niemu żadnych praw (a więc 
nie obciąża go żadnymi obowiązkami wobec przedsiębiorcy) ani nie wyłącza jego praw, zarzutów 
itp. (Trzaskowski, 2013). Wyjątek w tym zakresie stanowi sytuacja, w której konsument wyraźnie 
sprzeciwi się niezastosowaniu nieuczciwego postanowienia przez sąd. Postanowienie umowy 
uznane za nieuczciwe należy więc co do zasady uznać za nigdy nieistniejące, tak by nie wywo-
ływało ono skutków wobec konsumenta. Tym samym ma zostać przywrócona sytuacja prawna 
i faktyczna konsumenta, w jakiej znajdowałby się on w braku rzeczonego postanowienia. Wydaje 
się, że w tak ujęte cele mógłby się wpisywać zabieg redukcji utrzymującej skuteczność, rozumiany 
w ten sposób, iż prowadzi do wyłączenia tylko i wyłącznie nieuczciwej treści normatywnej posta-
nowienia lub postanowień umowy, utrzymując w mocy ich pozostałą – uczciwą – część. Mógłby 
prowadzić do przywrócenia rzeczywistej równowagi między prawami i obowiązkami stron, czyniąc 
ochronę konsumenta bardziej elastyczną, a zarazem dostosowaną do współczesnego obrotu go-
spodarczego. Jednocześnie może być rozpatrywany jako stojący w sprzeczności z postulatem 
jednoznaczności i transparentności postanowień umowy (tak aby konsument bez konieczności 
pogłębionej wykładni postanowień umowy znał swoje prawa i obowiązki), a więc niegwarantujący 
w wystarczającym stopniu skutecznej ochrony konsumentów, do czego dążą przepisy dyrekty-
wy141. Ponadto, zwłaszcza w przypadku postanowień umów cechujących się bardziej złożoną 
lub skomplikowaną treścią normatywną, w praktyce mógłby się okazać narzędziem trudnym do 
stosowania. W każdym razie, zabieg ten nie powinien prowadzić do normatywnej zmiany abuzyw-
nego postanowienia (co raczej należałoby określić mianem wykładni utrzymującej skuteczność) 
bądź też zastąpienia przez sąd powstałej luki innym postanowieniem (inną treścią), co w świetle 
orzecznictwa TSUE byłoby sprzeczne z prewencyjnym i odstraszającym celem przepisów dyrekty-
wy. Ponadto, zastosowanie tego zabiegu i utrzymanie w mocy tylko części danego postanowienia 
nie powinno wykluczać w sposób automatyczny możliwości uznania całej umowy za nieważną, 
w sytuacji, w której – w przypadku braku możliwości zastąpienia powstałej luki – dalsze jej wy-
konywanie obiektywnie nie byłoby możliwe. Nawet utrzymanie w mocy części postanowienia (a 

stwierdził ów nieuczciwy charakter (wyr. TSUE z 21.12.2016 r. w sprawach połączonych C-154/15, C-307/15 i C-308/15 (ECLI:EU:C:2016:980) pkt 75. 
„W świetle wyr. z 21.12.2016 r. nie można więc kwestionować retroaktywnego charakteru skutków uznania postanowienia umownego za niedozwolone. 
Konsekwencją tego powinna być więc pełna restytucja nienależnie spełnionych przez konsumentów świadczeń” (Pisuliński, 2017).
141 Pojawia się zatem pytanie, na ile możliwość stosowania zabiegu redukcji utrzymującej skuteczność nie narusza ratio legis dyrektywy wyartyku-
łowanego zwłaszcza w jej motywach wprowadzających, a zmierzającego do ochrony słabszej strony, jaką są konsumenci i zapewnienia, aby umowy 
konsumenckie nie zawierały nieuczciwych postanowień.
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więc określonej części treści umowy) w konkretnych okolicznościach może bowiem powodować, 
iż powstała luka będzie obiektywnie uniemożliwiać dalsze wykonywanie umowy. TSUE dopuszcza 
jednak możliwość zastąpienia uchylonego lub uchylonych postanowień na mocy dyspozytywnych 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli takowe istnieją, choć stosowanie tego 
mechanizmu w prawie polskim nie jest jednoznaczne. Luka może być natomiast bez wątpienia 
zastąpiona na mocy wzajemnych uzgodnień (oświadczeń woli) stron. Jednocześnie, sąd krajo-
wy, który stwierdza nieuczciwy charakter postanowienia zobowiązany jest wyciągnąć wszelkie 
wynikające stąd na mocy prawa krajowego konsekwencje, aby konsument nie był związany 
tym postanowieniem, nie wykluczając możliwości uznania za nieważną całej umowy zawartej 
pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, jeśli takie rozwiązanie jest obiektywnie uzasadnione 
lub zapewnia lepszą ochronę konsumenta, przy czym korzystniejsza sytuacja konsumenta nie 
może stanowić jedynego i decydującego kryterium rozstrzygnięcia o dalszym losie umowy. Z ko-
lei ewentualne zmiany w umowie, dokonane przed lub – co jest jednak mało prawdopodobne 
– w trakcie postępowania sądowego, nawet jeżeli doprowadziły do uchylenia nieuczciwego lub 
nieuczciwych postanowień, nie powinny automatycznie wykluczać ewentualnych roszczeń resty-
tucyjnych konsumenta wynikających z faktu, iż umowa zawierała w pewnym okresie nieuczciwe 
postanowienia umowy. Mogą mieć natomiast wpływ na ocenę dalszej możliwości obowiązywania 
umowy.
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Singapur: mały kraj z liberalnym prawem konkurencji
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Streszczenie
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane unormowania prawa konkurencji w Singapurze, 
zwracając szczególną uwagę na rozwiązania odrębne do tych obowiązujących w prawie unijnym 
lub krajowym. Pominięto problematykę kontroli koncentracji w prawie tego państwa. 

Słowa kluczowe: prawo konkurencji Singapuru; zakaz porozumień antykonkurencyjnych; zakaz 
nadużywania pozycji dominującej; wyłączenia zakazów antymonopolowych; procedura indywi-
dualnego zgłoszenia porozumienia; przyspieszona procedura (fast-track). 

JEL: K21

I. Uwagi ogólne
Niniejsze opracowanie  zawiera zarys unormowań prawnych dotyczących publicznego pra-

wa konkurencji w Singapurze. Przedstawione zostaną zarazem rozwiązania – w mojej ocenie – 
najistotniejsze lub te, które dla znawców polskiego prawa antymonopolowego mogą okazać się 
interesujące, a być może nawet inspirujące. Jak to zostanie ukazane niżej, Singapur, mimo że 
jest niedużym państwem1, ma relatywnie rozbudowane przepisy prawa konkurencji (zaliczając do 
nich unormowania typu soft law)2; jakkolwiek również sama ustawa o konkurencji (Competition 
Act)3 jest dość obszerna (choć niewiele dłuższa4 od obecnie obowiązującej w Polsce ustawy 

* Profesor na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego; e-mail: kohutek@gmx.net. 
1 O powierzchni nieco większej niż Warszawa (na jakiej wszak zamieszkuje ponad 5,5 miliona mieszkańców).
2 Jakkolwiek, podkreśla, się iż wytyczne CCS – mimo braku formalnej mocy wiążącej – stanowią „istotne instrumenty prawny” (important legal instru-
ments), odzwierciedlając politykę regulacyjną (regulatory policy) CCS; Ong, 2007, s. 107–108.
3 Chodzi o singapurską „ustawę o konkurencji” (Competition Act) (dalej: ustawa) – którą uchwalono 19 października 2004 r. Obecnie obowiązuje (tj. po 
uwzględnieniu wszelkich nowelizacji tej ustawy), stan prawny ukształtowany na dzień 22 stycznia 2016 r. 
4 Jeśli weźmie się pod uwagę ilość słów (znaków), samych artykułów w ustawie singapurskiej jest bowiem 92, (przy czym ustawa o konkurencji 
(zob. dwa przypisy niżej) zawiera także kilka załączników/”wykazów” (Schedule), w tym ten dotyczący takiej istotnej kwestii, jak wyłączenia stosowania 
zakazu antymonopolowych (zob. pkt 4.1 tego artykuł).
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antymonopolowej5). Ponadto singapurskie prawo konkurencji, od czasu swego ustanowienia 
dynamicznie się rozwijało, stając się jednym z bardziej zaawansowanych porządków antymono-
polowych w regionie Azji Południowo-Wschodniej (Ong, 2015, s. 2).

W zakresie rozwiązań materialnych singapurskie prawo konkurencji wzorowało się na modelu 
anglo-europejskim, dlatego też jest w tym obszarze – zwłaszcza pod względem konstrukcji (ale 
i nierzadko treści) – wręcz identyczne z rozwiązaniami unijnymi (a zatem w konsekwencji i krajo-
wymi). Zawiera zakaz praktyk antykonkurencyjnych w postaci porozumień ograniczających kon-
kurencję (art. 34 ustawy), nadużywania pozycji dominującej (art. 47 ustawy), a także koncentracji, 
które skutkują istotnym ograniczeniem konkurencji6 (art. 54 ustawy). Kryterium geografi cznego 
zakresu zastosowania ustawy jest w zasadzie analogiczne, jak w prawie polskim, i koncentruje 
się na skutku (ograniczeniu konkurencji, nadużyciu pozycji dominującej) „w Singapurze” (within 
Singapore) czy też „na jakimkolwiek rynku w Singapurze” (in any market in Singapore)7 i to nie-
zależnie od miejsca zawarcia lub siedziby przedsiębiorcy (naruszyciela)8.

Celem singapurskiego prawa konkurencji nie jest ochrona indywidualnych interesów po-
szczególnych przedsiębiorstw (konkurentów), lecz zwalczanie (zapobieganie) takich zachowań, 
które stanowią zagrożenie dla efektywnego oraz konkurencyjnego funkcjonowania gospodarki 
wolno-rynkowej (Ong, 2007, s. 105). Co warte wskazania, prawo to zmierzać ma w kierunku mak-
symalizacji ogólnego dobrobytu (total welfare), a zatem niekoniecznie dobrobytu konsumentów 
(consumer welfare). Tak przynajmniej deklaruje singapurski organ konkurencji9 (zob. niżej).

Wspomnianym organem jest Komisja ds. Konkurencji Singapuru (Competition Commission 
of Singapore; dalej: CCS). Realizowana przez ten organ polityka konkurencji opiera się (w swym 
założeniu ma się opierać) na solidnych oraz obiektywnych podstawach ekonomicznych (co znajduje 
wyraz w treści licznych wytycznych wydanych przez ów organ). CCS wydało 12 takich wytycznych 
(guidelines)10. Dodatkowo są one dość obszerne11, tj. zwłaszcza w porównaniu z wyjaśnieniami 
wydawanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wytyczne CCS w swej 
treści oraz objętości upodabniają się bardziej do odpowiednich wytycznych Komisji Europejskiej 
(niż polskiego organu antymonopolowego). 

II. Zakaz porozumień antykonkurencyjnych
Singapurska konstrukcja zakazu porozumień antykonkurencyjnych jest bardzo podobna do 

rozwiązań krajowych czy unijnych. Jeśli chodzi o klauzulę generalną tego zakazu, to jest ona 
w zasadzie analogiczna do treści art. 101 ust. 1 TFUE, odnosi się bowiem do porozumień, uzgod-
nionych praktyk oraz decyzji związków przedsiębiorstw, które mają na celu lub skutkują (which 
have as their object or effect) ograniczeniem konkurencji (art. 34 ust. 1 ustawy). Nieco krótsza (niż 
 5 Ustawa z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j. 2017.02.07)(dalej: uokik).
 6 Przy czym zagadnienia dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw w prawie singapurskim, zostaną w niniejszym artykule pominięte, z racji tego 
że były już przedmiotem innego opracowania (zob. Podlasin, 2015, s. 78–85).
 7 Art. 34 i 47 ustawy.
 8 Art. 33 ust. 1 ustawy.
 9 Competition Commission of Singapore, The Interface Between Competition and Consumer Policies: Contribution from Singapore, OECD Global 
Forum on Competition 2008, DAF/COMP/GF/WD(2008)3, s. 4.
10 Jak np. dotyczących: głównych przepisów ustawy; dot. zakazu porozumień antykonkurencyjnych; zakazu nadużywania pozycji dominującej; defi nicji 
rynku; oceny koncentracji; wymiaru kar pieniężnych; praw własności intelektualnej. 
11 Przykładowo, wytyczne dotyczące zakazu nadużywania pozycji dominującej są jedne z najobszerniejszych, obejmują szczegółowe odniesienia do kryte-
riów ekonomicznych (jak np. bariery wejścia, koszty utopione, ekonomia skali, średnie koszty zmienne lub całkowite) czy też rozwiniętych w unijnej doktrynie 
antymonopolowej konstrukcji (jak np. essential faicilities); do poszczególnych postanowień tych wytycznych nastąpi odwołanie w dalszej części artykułu.
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w polskim prawie) jest ustawowa lista przykładowych porozumień, które „mogą” (may) naruszać 
wspomniany zakaz, obejmując porozumienia cenowe, kontyngentowe, podziałowe, dyskryminują-
ce oraz wiązane (w zasadzie w takim rozumieniu, jak w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 uokik12); zob. art. 34 
ust. 2 ustawy. Jakkolwiek już znacznie bardziej rozbudowany katalog porozumień mogących 
naruszać zakaz z art. 34 ustawy zawarto w wytycznych CCS, wymieniając tam (m.in.): ustalanie 
warunków handlowych, wspólny zakup lub sprzedaż, wymianę informacji (o cenach lub innych 
warunkach), ustalanie standardów technicznych czy też ograniczenia reklamowania (restricting 
advertising)13. Każdy typ wskazanego rodzaju porozumienia został następnie mniej lub bardziej 
szczegółowo opisany we wspomnianych wytycznych CCS, w tym poprzez zawarcie przypadków, 
w jakich określone porozumienie (mimo że formalnie odpowiada „zakazanemu typowi”) nie ma 
odczuwalnego oraz negatywnego (adverse) wpływu na konkurencję14.

Zakaz porozumień antykonkurencyjnych nie ma zastosowania do porozumień zawieranych 
między podmiotami tworzącymi jedną jednostkę gospodarczą (single economic unit), a w szcze-
gólności porozumień między spółką dominującą (matką) a spółką zależną (córką)15.

Zakaz porozumień antykonkurencyjnych ma zastosowanie tylko do przypadków odczu-
walnego (appreciable) ograniczenia konkurencji16. Jest to zatem konstrukcja znana tak unijne-
mu, jak i polskiemu prawu konkurencji. Prawo singapurskie ustanawia wszak wyższe progi udziału 
rynkowego przedsiębiorców, których brak przekroczenia oznacza, że dane porozumienie nie ma 
odczuwalnego wpływu na konkurencję. Tak jest po pierwsze, w przypadku gdy łączny udział rynkowy 
stron porozumienia nie przekracza 20% na żadnym z rynków właściwych, na jakich porozumienie ma 
wpływ (odnośnie do porozumień między konkurentami) lub po drugie, w przypadku gdy łączny udział 
rynkowy stron porozumienia nie przekracza 25% na żadnym z rynków właściwych, na jakich poro-
zumienie ma wpływ (odnośnie do porozumień między niekonkurentami) lub po trzecie, w przypadku 
porozumień między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (tj. takimi podmiotami, których roczny ob-
rót nie przekracza 100 milionów dolarów lub mających nie więcej niż 200 pracowników17). Powyższe 
udziały rynkowe kalkulowane są w rynku relewantnym (relevant market), którego reguły defi niowania 
w zasadzie nie odbiegają od tych przyjętych w prawie unijnym18. Porozumienia mające na celu ogra-
niczenie konkurencji (jak np. porozumienia ustalające ceny lub podział rynku, zmowy przetargowe), 
zawsze mają odczuwalny wpływ na konkurencję, tj. niezależnie od wielkości udziału rynkowego stron19.

III. Zakaz nadużywania pozycji dominującej
Pozycja dominująca (dominacja) określona została przy użyciu przede wszystkim termi-

nów ekonomicznych. Prawo singapurskie utożsamia ją z istotną siłą rynkową (substantial market 
power). CCS sprecyzował, iż siła taka istnieje wówczas, gdy dane przedsiębiorstwo nie styka się 

12 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j. 2017.02.07) (dalej: uokik).
13 Zob. pkt 3.2 wytycznych CCS dot. art. 34 (weszły w życie 1 grudnia 2016 r.).
14 Zob. np. pkt 3.27 wytycznych CCS dot. art. 34 ustawy, zgodnie z którym decyzje związków przedsiębiorstw, które zmierzają do ograniczenia reklamy 
wprowadzającej w błąd, albo zmierzają do zapewnienia, iż reklamowanie jest zgodne z prawem, rzetelne, uczciwe oraz przyzwoite, prawdopodobnie 
nie ogranicza konkurencji.
15 Pkt 2.7 wytycznych CCS dot. art. 34 ustawy.
16 Pkt. 2.21 wytycznych CCS dot. art. 34 ustawy.
17 Pkt 2.25 wytycznych CCS dot. art. 34 ustawy.
18 Zob. wytyczne CCS dotyczące defi niowania rynku. Przewidują one (m.in.) podział na rynek produktowy i geografi czny, przesłankę substytutywności 
towarów z punktu widzenia nabywcy, czy też test hipotetycznego monopolisty.
19 Pkt 2.24 wytycznych CCS dot. art. 34 ustawy.
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z wystarczająco silną presją konkurencyjną i ma możliwość rentownego utrzymywania cen powy-
żej poziomu konkurencyjnego20. Prawo singapurskie (sama ustawa) nie wskazuje progu udziału 
rynkowego, którego przekroczenie jest relewantne do oceny posiadania (nieposiadania) pozycji 
dominującej. Jakkolwiek udział ów jest „istotnym czynnikiem” (important factor) w dokonywaniu tej 
oceny, nie stanowiąc wszakże samodzielnego kryterium rozstrzygającego. Prawdopodobieństwo 
dominacji jest większe w przypadku gdy konkurenci danego przedsiębiorstwa mają „relatywnie 
słabą pozycję” (relatively weak positions), a przedsiębiorstwo to trwale dysponuje wysokimi 
udziałami w dłuższym okresie21. Jednocześnie na rynku z niskimi barierami wejścia, mało praw-
dopodobnym jest, iż nawet przedsiębiorstwo z dużym udziałem rynkowym (large market share) 
będzie mieć siłę rynkową22. Zdaniem CCS, punktem wyjścia przy ocenie dominacji jest próg 60%, 
którego przekroczenie stwarza prawdopodobieństwo (likely), że dane przedsiębiorstwo ma pozy-
cję dominującą na rynku relewantnym (przy czym próg ów nie wyklucza możliwości stwierdzenia 
dominacji także po stronie podmiotów z niższym udziałem rynkowym)23.

Zakaz nadużywania pozycji dominującej ma konstrukcję odpowiadającą tej, jaka obowiązu-
je przede wszystkim w prawie unijnym (oraz częściowo polskim); obok klauzuli generalnej tego 
zakazu (art. 47 ust. 1 ustawy), zawarto otwarty katalog zachowań, które mogą stanowić przejaw 
takiego nadużycia (art. 47 ust. 2 ustawy). Wymieniono 4 takie zachowania, przy czym w zasadzie 
żadne z nich nie stanowi typowej (a tym bardziej wyłącznej) praktyki eksploatacyjnej24. Katalog ów 
w swej treści – poza pierwszym zachowaniem (określonym jako drapieżne zachowanie względem 
konkurentów25) – jest w zasadzie analogiczny do art. 102 lit. „a–d” TFUE. Wskazane drapieżni-
ctwo nie ogranicza się do praktyk cenowych dominanta (w tym zwłaszcza cen rażąco niskich, do 
jakich przykładowo odnosi się w polskim prawie art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik). 

Nadużycie pozycji dominującej określone zostało jako zachowanie, które chroni, wzmacnia 
lub utrzymuje pozycję dominującą danego przedsiębiorstwa na rynku „w sposób, który nie jest 
związany z konkurowaniem merytorycznym” (in ways unrelated to competitive merit)26. Jeżeli więc 
pozycja dominująca jest uzyskana lub utrzymywana przez „zachowanie oparte na efektywności” 
(conduct arising from efficiencies), jak np. poprzez udaną innowację lub ekonomię skali lub za-
kresu, wówczas zachowanie to nie będzie traktowane za nadużycie27.

W zakresie oceny zachowań dominanta w kontekście nadużycia, w Singapurze odwołano się 
(m.in.) do – znanej przede wszystkim w amerykańskim prawie antytrustowym – konstrukcji testu 
braku ekonomicznego sensu (no economic sense test28). Dotyczy to w szczególności przypad-
ku, w którym ceny stosowane przez dominanta są powyżej średniego kosztu zmiennego, lecz są 
poniżej średniego kosztu całkowitego. W takim przypadku CSC może zbadać czy dominant miał 

20 Pkt 3.3. wytycznych CCS dot. art. 47 ustawy. Co znamienne, defi nicja dominacji (indywidualnej) nie odnosi się do – znanej w prawie UE i polskim – 
konstrukcji „działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, klientów i konsumentów”. Jakkolwiek odniesienie się do tej konstrukcji nastąpiło 
już w ramach defi niowania kolektywnej pozycji dominującej w Singapurze; pkt. 3.16 wytycznych CCS dot. art. 47 ustawy.
21 Pkt 3.5 wytycznych CCS dot. art. 47 ustawy.
22 Pkt 3.11 wytycznych CCS dot. art. 47 ustawy.
23 Pkt 3.8 wytycznych CCS dot. art. 47 ustawy.
24 Jak to jest w prawie polskim; zob. art. 9 ust. 2 pkt 6 uokik, który jako przejaw nadużycia przewiduje narzucanie przez dominanta uciążliwych warun-
ków umownych przynoszących mu nieuzasadnione korzyści. 
25 Predatory behaviour towards competitors.
26 Pkt 2.1 wytycznych CCS dot. art. 47 ustawy.
27 Pkt 4.1 wytycznych CCS dot. art. 47 ustawy.
28 Szerzej o tym teście, zob. np. Kohutek, 2012, s. 471–503 oraz cyt. tam literaturę.
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zamiar ograniczyć konkurencję oraz ustalić, czy zachowanie dominanta ma sens komercyjny 
(commercial sense) tylko jeśli szkodzi konkurencji29.

IV. Wyłączenia z zakazów antymonopolowych
Singapurskie prawo konkurencji ustanawia dość szeroki – a zarazem ustawowy – kata-

log wyłączeń z zakazów antymonopolowych, przy czym wyłączenia te odnoszą się nie tylko 
do zakazu porozumień antykonkurencyjnych, ale (w większości) także do zakazu nadużywania 
pozycji dominującej30. Ponadto katalog ów jest znacznie szerszy31 niż w przypadku wyłączeń 
jakie przewidziano w prawie krajowym lub unijnym.

W pierwszej kolejności wskazać należy na generalne wyłączenie zakazów antymonopolowych 
w odniesieniu przedsiębiorstw, którym powierzono świadczenie usług w ogólnym interesie gospo-
darczym bądź też mających charakter „monopolu dochodowego” (revenue-producing monopoly)32; 
wyłączenie to obowiązuje w zakresie, w jakim stosowanie danego zakazu utrudniłoby – czy to 
strony prawnej, czy to faktycznej – wykonanie szczególnych zadań (particular tasks) przypisanych 
temu przedsiębiorstwu. 

Do kolejnych wyłączeń (zarówno z zakazu z art. 34 jak i 47 ustawy) należą takie przypad-
ki, w których zachowania przedsiębiorstw podjęte zostały dla wykonania określonego wymogu 
prawnego (comply with a legal requirement), czy też wyłączenia z uwagi na przepisy prawa lub 
kodeksu praktyk (code of practice33), które przyznają innemu organowi regulacyjnemu (another 
regulatory authority) jurysdykcję w danym zakresie (w danej sprawie34). W Singapurze obowią-
zują także wyłączenia o charakterze zarówno podmiotowym35, jak i przedmiotowym. Te drugie 
odnoszą się do tzw. szczególnych rodzajów działalności (specifi ed activities36) i są stosunkowo 
szerokie, obejmując określone rodzaje działalności gospodarczej (w tym takie, które – na gruncie 
prawa polskiego – objęte są reżimem antymonopolowym). Wreszcie zakazy z art. 34 i 47 ustawy 
nie mają także zastosowanie do tzw. akcesoryjnych ograniczeń w koncentracjach, tj. do jakie-
gokolwiek porozumienia lub zachowania, które jest „bezpośrednio związane oraz konieczne do 
dokonania koncentracji” (directly related and necessary to the implementation of a merger). Jest 
to więc rozwiązanie bardzo podobne do tego zwartego w prawie unijnym37, którego wszak nie 
zawarto w polskiej ustawie antymonopolowej.

29 Pkt 11.7 wytycznych CCS dot. art. 47 ustawy.
30 Zawarto je w końcowej części ustawy (Third Schedule), pt. „Wyłączenia z art. 34 i art. 47 ustawy (exclusions from section 34 prohibition and section 
47 prohibition).
31 Łącznie różnego rodzaju wyłączeń spod zakazu z art. 34 (i zazwyczaj – jakkolwiek nieco rzadziej – także z art. 47 ustawy) jest aż 11 (zob. pkt 4.2 wy-
tycznych CCS dot. zakazu z art. 34), przy czym osobną kategorią wyłączeń stanowią wyłączenia grupowe (w formie zarządzenia odpowiedniego ministra).
32 CCS wyjaśnia, iż aby skorzystać ze zwolnienia dane przedsiębiorstwo musi mieć jako swój zasadniczy cel (principal objective) zwiększanie dochodów 
dla władzy publicznej Singapuru poprzez świadczenie określonych usług. Jednocześnie musi mu zostać przyznane wyłączne prawo ich świadczenia 
(pkt 12.8 wytycznych dot. art. 47 ustawy).
33 Wydanego na mocy przepisów, które dotyczą konkurencji.
34 Jest to rozwiązanie odmienne od tego jakie obowiązuje w prawie polskim, w którym tak doktryna – a w ślad za nią Sąd Najwyższy – opowiada się 
za dopuszczalnością „równoległego stosowania przepisów obu ustaw”, tj. ustawy antymonopolowej oraz danej ustawy sektorowej (np. prawa teleko-
munikacyjnego albo energetycznego), „do tego samego stanu faktycznego”; zob. wyr. SN z dnia 19 października 2006 r., OSNP 2007/21-22/337 oraz 
cyt. tam literatura.
35 Chodzi tu w szczególności o izby rozliczeniowe (clearing houses) w zakresie wskazanym w ustawie (regulacji) bankowej. 
36 Do działalności tych należą: dostarczanie listów i kartek na mocy ustaw dotyczącej usług pocztowych, dostarczanie wody pitnej w wodociągach, 
usługi zarządzania ściekami (w tym gromadzenie, oczyszczanie i usuwanie ścieków), usługi przewozów autobusowych oraz kolejowych (zgodnie ze 
stosownymi ustawami branżowymi), a także operacje dotyczące terminali ładunkowych (cargo terminal operations).
37 Zob. art. 6 ust. 1 in medio rozporządzenia Rady (UE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw („Decyzję 
stwierdzającą zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem uznaje się za uwzględniającą ograniczenia, które są bezpośrednio związane i konieczne 
dla dokonania koncentracji”).
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W zasadzie najistotniejszym wyłączeniem, które dotyczy tylko zakazu porozumień antykon-
kurencyjnych jest to oparte na koncepcji „ekonomicznych korzyści netto” (net economic benefi t); 
warunki tego wyłączenia w istocie odpowiadają tym z art. 101 ust. 3 TFUE (oraz art. 8 ust. 1 uokik).

W Singapurze obowiązuje także system wyłączeń grupowych (block exemptions) z zaka-
zu z art. 34 ustawy (nie dotyczy on zakazu nadużywania pozycji dominującej). W odróżnieniu 
od ww. (zob. pkt 4.1) wyłączeń ustawowych, wyłącznie grupowe dokonywane są na podstawie 
zarządzenia (order) ministra handlu i przemysłu na wniosek („rekomendację”) CCS i zawierają 
przesłanki jakich spełnienie prowadzi do takiego wyłączenia (art. 36 i 37 ustawy). Kryteria wyłą-
czenia grupowego (criteria for block exemptions) są w zasadzie analogiczne do tych w art.101 
ust. 3 TFUE (zob. art. 41 ustawy).

V. Wybrane rozwiązania proceduralne
W prawie Singapurskim przewidziano procedurę indywidualnego zgłaszania CCS poro-

zumienia przez przedsiębiorcę/stronę (party), w przypadku gdy „sądzi, że może ono naruszać 
art. 34” (who thinks that it may infringe the section 34 prohibition); art. 42 ustawy. Strona może 
dokonać takiego zgłoszenia w celu wydania przez CCS albo stosownego zalecenia (guidance), 
albo decyzji w danej sprawie (decision). W ramach wskazanego zalecenia, Komisja ocenia czy 
dane porozumienie prawdopodobnie (likely) narusza art. 34 ustawy czy też nie, z kolei – w ramach 
decyzji – defi nitywnie stwierdza takie naruszenie lub brak naruszania (art. 43 ust. 2 oraz art. 44 
ust. 2 ustawy). W przypadku dokonania wspomnianego zgłoszenia strona ma obowiązek zasto-
sowania się do zalecenia lub decyzji CCS. Wydanie przez CCS decyzji jest bardziej korzystne dla 
przedsiębiorcy, gdyż jest rozwiązaniem „trwalszym” (w wymiarze prawnym), w tym znaczeniu, iż 
przewidziano mniej przesłanek (sytuacji), których wystąpienie skutkować będzie podjęciem przez 
CCS dalszego postepowania w odniesieniu do danego (zgłoszonego) porozumienia. W przypadku 
decyzji (stwierdzającej brak naruszenia) przesłankami tymi są po pierwsze, wystąpienie uzasad-
nionego podejrzenia, że doszło do istotnej zmiany okoliczności (material change of circumstan-
ce) po wydaniu decyzji oraz po drugie, istnienie po stronie CCS uzasadnionego podejrzenia, iż 
informacje na podstawie których wydana została decyzja, była niekompletna, nieprawdziwa lub 
wprowadzająca w błąd. Z kolei w przypadku zalecenia stwierdzającego, że porozumienie praw-
dopodobnie nie narusza zakazu z art. 34 (lub podlega wyłączeniu), dodatkowymi (tj. obok tych 
wskazanych wyżej) okolicznościami są złożenie przez jedną stronę porozumienia zgłoszenia 
o wydanie decyzji (a nie „tylko” zalecenia), a także złożenie przez stronę trzecią skargi na dane 
porozumienie (art. 45 ust. 2 ustawy).

Rozwiązaniem motywującym przedsiębiorstwa do skorzystania z opisanego wyżej zgłosze-
nia porozumienia jest ustawowe wykluczenie nałożenia na nich kary (no penalty shall be im-
posed), za okres liczony od daty, w jakiej porozumienie to zostało zgłoszone do daty wskazanej 
w pisemnym zawiadomieniu skierowanym przez CCS do przedsiębiorstwa (zob. art. 43 ust. 4 
oraz art. 44 ust. 3 ustawy).

W Singapurze przewidziana została także procedura tzw. szybkiego postępowania (fast 
track) dla stosowania zakazów z art. 34 i 47 ustawy. Jest on normowana w wytycznych CCS38. 

38 Zob. wytyczne dotyczące praktyki CCS w zakresie przyspieszonego procedowania przy stosowaniu art. 34 i 47 ustawy (CCS practice statement on 
the fast track procedure for section 34 and section 47 cases).
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Celem tej procedury jest zapewnienie bardziej efektywnego wdrażania reguł konkurencji, skut-
kujące wydaniem decyzji stwierdzającej naruszenie szybciej niż w ramach normalnej („nieprzy-
spieszonej”) procedury. Procedura „fast track” jest odrębną od takich rozwiązań, jak (znane także 
prawu unijnemu i polskiemu) decyzja zobowiązaniowa oraz program leniency39 (które także zostały 
przewidziane w prawie singapurskim, a ściślej innych wytycznych CCS40). Strona, która wniosku-
je o wdrożenie trybu przyspieszonego, potwierdza swą odpowiedzialność za naruszenie (admit 
liability for their infringement) ustawy, uzyskując redukcję kary pieniężnej (w wysokości 10%) 
od kwoty, jaka byłaby na nią nałożona w razie gdyby ów tryb nie został zastosowany41 (w czym 
uwidacznia się podobieństwo do rozwiązania obowiązującego w art. 89a uokik); jednocześnie 
wskazana obniżka kary dokonana jest dodatkowo obok redukcji kary, jak wynika z leniency (o ile 
oczywiście także ta procedura została w danej sprawie zastosowana)42.

Przyspieszona procedura jest przeznaczona dla spraw, w których – zdaniem CCS – na ba-
zie posiadanych przez ów organ informacji spełniony został wystarczający wymóg dowodowy dla 
wydania decyzji stwierdzającej naruszenie43. Organ ów posiada wszak w tym zakresie szeroki 
zakres uznania czy tego rodzaju procedura powinna zostać wszczęta (jakkolwiek strony mogą 
„proaktywnie” oddziaływać na urząd, wskazując, iż opowiadają się za wszczęciem tej procedury 
w ich sprawie44).

Przyspieszona procedura składa się z czterech etapów: „wszczęcia, dyskusji, porozumienia 
oraz akceptacji”45. W ramach dyskusji omawiane są zakres i ciężar naruszenia, a także prawdo-
podobna wysokość kary, jaka groziłaby przedsiębiorstwu na zasadach ogólnych. Tego rodzaju 
dyskusja ma pozwolić CCS oraz zainteresowanym przedsiębiorstwom na ocenę z własnej per-
spektywy korzyści przyspieszonej procedury i podjęcie „świadomego wyboru” (informed choice) 
pomiędzy tą procedurą a procedurą „zwyczajną” (ordinary)46. 

Każdy przedsiębiorca (strona przyspieszonej procedury) podpisuje stosowne porozumienie 
z CCS, które zawiera warunki wskazane we (wcześniej przedyskutowanym/ustalonym) wniosku 
(zatwierdzeniu) tej procedury47. Wspomniane porozumienie z CCS zawiera (m.in.) takie posta-
nowienia, jak: potwierdzenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa za naruszenie; jego zobowią-
zanie się do współpracy z CCS w trakcie postępowania; zakreślenie maksymalnego pułapu kary 
pieniężnej czy też stwierdzenie, iż – w razie wniesienia przez przedsiębiorstwo odwołania do 
sądu – CCS zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kary pieniężnej (innej niż ta wskazana 
w zaskarżanej decyzji) oraz prawo do domagania się zapłaty przez to przedsiębiorstwo całości 
kosztów sądowych (i to niezależnie do wyniku postępowania przed sądem48). 

39 Pkt 1.2 wytycznych CCS dot. przyspieszonego procedowania.
40 Zob. wytyczne CCS dotyczące pobłażliwego (lenient) traktowania przedsiębiorstw, które udzielają informacji dotyczących ich „praktyk kartelowych” 
(Cartel Activity).
41 Pkt 5.2 wytycznych CCS dot. przyspieszonego procedowania.
42 Zob. pkt 2.22 wytycznych CCS dotyczących wymiaru kar pieniężnych.
43 Przy czym dotyczy to także spraw o naruszenia kartelowe; zob. pkt 3.8 wytycznych CCS dot. przyspieszonego procedowania.
44 Pkt 1.5 i 1.6 wytycznych CCS dot. przyspieszonego procedowania.
45 Initiation, discussion, agreement and acceptance; pkt 1.7 wytycznych CCS dot. przyspieszonego procedowania.
46 Pkt 3.2–3.5 wytycznych dot. przyspieszonego procedowania.
47 Fast Track Procedure Submission; zob. pkt 3.6–4.1. wytycznych CCS dot. przyspieszonego procedowania. 
48 Pkt 4.2. wytycznych CCS dot. przyspieszonego procedowania.
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VI. Skutki naruszenia prawa konkurencji Singapuru
Skutki naruszenia prawa konkurencji Singapuru mają (podobnie jak w prawie krajo-

wym) wymiar publiczno- i prywatnoprawny. CCS może – stwierdziwszy takie naruszenie – 
skierować do naruszyciela wskazówki (directions), aby doprowadzić do zakończenia naruszenia, 
a także wskazówki jak ograniczyć lub wyeliminować negatywne skutki naruszenia oraz zapobiec 
ponownemu naruszeniu (art. 69 ust. 1 ustawy). Wspomniane wskazówki (w istocie środki zarad-
cze) mogą polegać w szczególności na konieczności zmodyfi kowania lub rozwiązania umowy 
(w razie naruszenia zakazu art. 34 ustawy) czy też na zmodyfi kowaniu (zakończeniu) danego 
zachowania (w razie naruszenia zakazu z art. 47 ustawy); art. 69 ust. 2 ustawy. 

Za naruszenie – dokonane zarówno umyślnie, jak i niemyślnie (intentional or negligent infrin-
gement) może nadto zostać nałożona kara pieniężna (fi nancial penalty) w wysokości nieprze-
kraczającej 10% obrotu danego przedsiębiorstwa w Singapurze za każdy rok naruszenia, przy 
czym za okres maksymalnie do lat 3 (art. 69 ust. 3 i 4 ustawy). 

Od decyzji CCS przysługuje odwołanie do decyzji Rady Odwoławczej ds. Konkurencji 
(Competition Appeal Board)49. Rada ta może tę decyzję utrzymać w mocy, uchylić, zmienić wy-
sokość kary pieniężnej, a także podjąć inną decyzję, jaką CCS mogła była podjąć (art. 73 ust. 8 
ustawy). Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wysokiego Sądu (High Court), który kontroluje 
decyzję w zakresie jej zgodności z prawem (on a point of law arising from a decision), a także co 
do wysokości kary pieniężnej (art. 74 ust. 1 ustawy).W wymiarze cywilnoprawnym przewidziano 
skutek nieważności w odniesieniu do porozumień antykonkurencyjnych (art. 34 ust. 3 ustawy). 
Ponadto podmiot, który doznał szkody wskutek naruszenia prawa konkurencji ma prawo do docho-
dzenia odszkodowania w procesie cywilnym (civil proceedings) (art. 86 ust. 1 ustawy), przy czym, 
co warto podkreślić, prawo to p rzysługuje mu tylko wówczas, gdy CCS stwierdził takie naruszenie 
a zarazem wyczerpane zostały sądowe środki odwoławcze50 (od decyzji CCS). W tym obszarze 
uwidacznia się zatem różnica z polskim prawem konkurencji, w którym – zgodnie z uchwałą SN51 
– osoba poszkodowana wskutek naruszenia prawa konkurencji może dochodzić przed sądem 
powszechnym odszkodowania także bez wcześniejszego stwierdzenia przez Prezesa UOKiK 
takiego naruszenia, a sąd może samodzielnie ocenić czy zachowanie przedsiębiorcy stanowi 
takie naruszenie (jakkolwiek prawomocna decyzja Prezesa UOKiK jest wiążąca dla tego sądu52).

VII. Podsumowanie 
Generalny wniosek jaki może się nasuwać, z dokonanego zarysu wybranych przepisów i in-

stytucji singapurskiego prawa antymonopolowego, to oczywiście występowanie przede wszystkim 
podobieństw do unormowań unijnych (a zatem i krajowych). Tym bardziej więc zainteresowanie 
mogą wzbudzać rozwiązana odrębne (a zwłaszcza całkiem nieznane) na gruncie prawa UE lub 
polskiego. 

49 Jest to organ, którego członkami (w liczbie nie większej niż 30) są osoby odznaczając się doświadczeniem w działalności gospodarczej i handlu lub 
administracji powoływane przez Ministra (handlu i przemysłu). Pełnią oni swą funkcję na okres czas wskazany przez tego ministra, przy czym ma on 
prawo odwołania ich bez podania przyczyny (art. 72 ust. 1–3 ustawy).
50 Zob. art. 86 ust. 2 ustawy oraz pkt 7.3 i 7.4 wytycznych CCS dot. art. 34 ustawy oraz pkt 8.4 i 8.5 wytycznych CCS dot. art. 47 ustawy.
51 Zob. uchwałę SN z 23 lipa 2008 r., III CZP 52/08, OSNC 2009/7-8/107.
52 Zob. art. 30 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.
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Tytułem podsumowania, wśród tych odrębności na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza, 
w ramach reguł materialnych, wyższe progi wyłączenia de minimis (tj. 20 i 25%) oraz prawdopo-
dobieństwa dominacji rynkowej (powyżej 60%), szeroki zakres wyłączeń z zakazów antymono-
polowych (w tym odnoszących się do zakazu nadużywania pozycji dominującej), a zwłaszcza to 
wyłączenie, które wyklucza dopuszczalność niejako równoległego stosowania ustawy antymono-
polowej oraz ustaw regulacyjnych (i tym samym „dublowania jurysdykcji” organu antymonopolo-
wego i regulacyjnego53). Z kolei z zakresu unormowań dotyczących (public) enforcement warto 
wspomnieć o procedurze indywidualnego zgłaszania porozumień (z możliwością uniknięcia kary 
pieniężnej w ramach tej procedury), a także o występowaniu przedsądowej instancji odwoławczej 
od decyzji CCS (tj. specjalnej „ministerialnej” rady odwoławczej; zob. pkt 6.1). W wymiarze private 
enforcement prawo singapurskie warunkuje dochodzenie przed sądem powszechnym roszczeń 
odszkodowawczych uprzednim wydaniem przez organ antymonopolowy stosownej (prawomoc-
nej) decyzji stwierdzającej naruszenie.

Na koniec warto zauważyć, iż Singapur jest państwem z jedną z najbardziej konkurencyj-
nych gospodarek świata (znajdując się w stosownym rankingu na 3 miejscu, za USA i liderującą 
Szwajcarią54). Być może uzasadnia to bardziej liberalne podejście w obszarze unormowań pub-
licznego prawa konkurencji i tym samym zawężenie reżimu antymonopolowego (w porównaniu 
z reżimem unijnym czy polskim).
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P R Z E G L Ą D  P R A W A  I  O R Z E C Z N I C T W A

Ilona Szwedziak-Bork*

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, 
czyli o potrzebie uchwalenia ustawy 

o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej 

w obrocie produktami rolnymi i spożywczym

Spis treści
I. Wprowadzenie
II. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi – podstawowe zagadnienia
III. Ustawa jako „parasol ochronny” dla słabszej strony relacji kontraktowej 
IV. Zagrożenie lub naruszenie „istotnego interesu drugiej strony”
V. Wyznaczenie Prezesa UOKiK jako organu właściwego 
VI. Uwagi końcowe 

Streszczenie
Celem artykułu jest zaakcentowanie kilku podstawowych wątpliwości związanych z wejściem 
w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, a zaakcentowanych już 
w doktrynie w trakcie krótkiego czasu obowiązywania ustawy. Ustawa, pomimo ambitnych celów 
ochrony interesu publicznego oraz słabszej strony relacji handlowych w istotnym dla wszystkich 
konsumentów sektorze rolno-spożywczym, budzi szereg problemów interpretacyjnych, zwłaszcza 
dla przedsiębiorców będących adresatami ustawy oraz wprowadzonych w niej rozwiązań. 

Słowa kluczowe: przewaga kontraktowa; produkty rolne i spożywcze; istotny interes drugiej 
strony; organ ochrony konkurencji.

JEL: K20, K 21, K23

I. Wprowadzenie
Kwestia ochrony rynków rolno-spożywczych od bardzo wielu lat stanowi przedmiot za-

interesowania Unii Europejskiej, choć nadal brakuje unijnych przepisów ukierunkowanych na 
nieuczciwe praktyki handlowe w ramach łańcuchów dostaw żywności realizowanych między 
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przedsiębiorstwami. Jak wskazano w sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącym nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw na poziomie krajowym, 
większość państw członkowskich zajęła się już problemem nieuczciwych praktyk handlowych, 
stosując przy tym różne podejścia. W większości przypadków regulacyjne, a niektóre oparte na 
inicjatywach o charakterze samoregulacyjnym wśród uczestników rynku1.

Polska ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej 
w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (dalej: Ustawa)2 jeszcze przed wejściem w życie 
wzbudziła znaczne kontrowersje. O ile idea wprowadzenia regulacji chroniącej łańcuch dostaw 
produktów spożywczych oraz uczestników tak ważnego sektora, jak sektor rolno-spożywczy, co 
do zasady odbierana jest jako zjawisko pozytywne i silnie wspierane tak na poziomie unijnym, jak 
i krajowym, o tyle większość rozwiązań wprowadzonych przez polskiego ustawodawcę w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2016 r. poddana została – jak się wydaje – uzasadnionej krytyce. Wątpliwości 
powstały nie tylko na tle przepisów ogólnych, dotyczących samych praktyk nieuczciwie wykorzystu-
jących przewagę kontraktową, ale – a może przede wszystkim – w zakresie postępowania w spra-
wach praktyk i powierzenia kompetencji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dalej: Prezes UOKiK). Skala obiekcji towarzyszących Ustawie stawia także pod znakiem pytania 
rzeczywistą potrzebę wprowadzania nowej regulacji. 

II. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 

– podstawowe zagadnienia
Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania w celu ochrony interesu publicznego, prak-

tykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych 
lub spożywczych lub dostawców tych produktów, jeżeli to wykorzystywanie wywołuje lub może 
wywołać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 Ustawy).

Zgodnie z art. 2 Ustawy, znajdzie ona zastosowanie do umów nabycia produktów rolnych 
lub spożywczych, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich3. Ustawa, co oczywiste, adresowana 
jest tylko do przedsiębiorców (nabywcy i dostawcy). Ustawodawca zdecydował się przy tym na 
wprowadzenie kryterium łącznej rocznej wartości obrotów między kontrahentami. Stosownie do 
obranych kryteriów, łączna wartość obrotów między nimi w roku wszczęcia postępowania w spra-
wie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową lub w którymkolwiek z 2 lat 
poprzedzających rok wszczęcia postępowania przekraczać powinna 50 000 zł, a obrót nabyw-
cy albo dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, 
a w przypadku, gdy należy on do grupy kapitałowej obrót tejże grupy, w roku poprzedzającym 
rok wszczęcia postępowania, powinien przekraczać 100 000 000 zł. Dla zastosowania Ustawy, 
konieczne jest kumulatywne spełnienie obu warunków. 

Ustawa – jak wskazuje jej tytuł – penalizuje praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewa-
gę kontraktową w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, wymienione w otwartym katalogu 

1 Sprawozdanie dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-32-PL-F1-1.PDF.
2 Ustawa z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 
(Dz.U. 2017, poz. 67).
3 W rozumieniu ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2015, poz. 594 z późn. zm.).
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praktyk w art. 7 ust. 3. Do takich praktyk ustawodawca zaliczył m.in. nieuzasadnione rozwiązanie 
umowy lub zagrożenie rozwiązaniem umowy; przyznanie wyłącznie jednej stronie uprawnienia do 
rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia; uzależnianie zawarcia lub konty-
nuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemają-
cego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy; nieuzasadnione wydłużanie 
terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze. Przykładowe praktyki nawiązują 
do czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji (dalej: ZNKU)4. 

Jednakże postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kon-
traktową oraz wymierzania kar pieniężnych oparto na przepisach ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów (dalej: uokik)5, przy czym organem właściwym do rozstrzygania w sprawach został 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawa w kształcie wprowadzonym do polskiego systemu prawnego stała się zatem swoistą 
hybrydą, zajmując miejsce między publicznoprawnymi instrumentami ochrony przewidzianymi 
w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów a prywatnoprawną ochroną przedsiębiorców 
gwarantowaną przez ZNKU. Takie – niełatwe – połączenie dwóch warstw natrafi a jednak na 
szereg problemów interpretacyjnych oraz wątpliwości co do rozszerzenia sfery kompetencyjnej 
organu ochrony konkurencji.

III. Ustawa jako „parasol ochronny” dla słabszej strony 
relacji kontraktowej

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na jeden z naczelnych motywów wprowadzenia 
regulacji. Jak wskazano w Zielonej Księdze, w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcu-
chu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami, „(…) słabsza 
strona często obawia się, że w przypadku skargi z jej strony stosunek handlowy może zostać 
rozwiązany. Ten „czynnik strachu” sprawia, że znacznie maleje prawdopodobieństwo złożenia 
skargi przez osoby poszkodowane (…)”6. Podobnym argumentem posłużył się także polski 
ustawodawca, stwierdzając, że ustawy istniejące w polskim systemie prawnym, pomimo – co do 
zasady – nieograniczonego dostępu, w praktyce nie są powszechnie wykorzystywane (Salitra, 
2017). W uzasadnieniu do projektu ustawy stwierdzono przy tym, że „(…) dostawcy nie chcą ry-
zykować retorsji ze strony wielkiej sieci, w postaci zerwania współpracy, jeżeli wystąpienie przez 
dostawcę z pozwem przeciwko sieci następuje w okresie trwania umowy łączącej strony – z tego 
powodu zwykle z roszczeniami występują dostawcy dopiero po wygaśnięciu umowy. W sytuacji 
uzależnienia ekonomicznego dostawców od sieci handlowych, dostawcy zwykle nie ryzykują 
kontraktu, jeżeli łączą je z odbiorcami długoterminowe umowy współpracy”7. 

Ów „argument siły” ze strony nabywców (a w niektórych przypadkach – dostawców) wyda-
wać się jednak może dalece nietrafi ony, zwłaszcza w przypadku, gdy słabsza strona kontraktu 

4 Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
5 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
6 Zielona Księga w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwa-
mi, s. 8. Dokument dostępny na: http://przewagakontraktowa.uokik.gov.pl/wp-content/uploads/2017/05/Zielona-Ksiega-w-sprawie-nieuczciwych-praktyk-
handlowych-w-lancuchu-dostaw-produktow-spozywczych-i-niespozywczych-miedzy-przedsiebiorstwami.pdf.
7 Zob. Uzasadnienie do projektu ustawy. Dokument dostępny na: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12286400/12357785/12357786/dokument232339.
pdf (dalej: Uzasadnienie).
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uzależniona jest od swojego silnego kontrahenta. Choć zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy, przed-
siębiorca może zgłosić Prezesowi Urzędu, na piśmie, zawiadomienie dotyczące podejrzenia 
stosowania wobec niego praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, to jednak 
dość trudno wyobrazić sobie sytuację, w której w trakcie trwania współpracy handlowej słabszy 
kontrahent zdecyduje się na złożenie zawiadomienia.

Na marginesie wskazać należy, że powołując się na zapisy ZNKU, w uzasadnieniu do pro-
jektu Ustawy wskazano, że choć ZNKU stwarza możliwość anonimizacji zgłaszającego czyn nie-
uczciwej konkurencji i występowanie z pozwem krajowym lub regionalnym organizacjom, których 
celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców, to jednak wadą  tego postępowania 
jest ograniczenie zakresu dochodzonych roszczeń. Nie jest bowiem możliwe domaganie się przez 
organizację  naprawienia wyrządzonej szkody i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, co 
jest najistotniejsze dla poszkodowanych przedsiębiorców8. Zauważyć należy, że takiej kompen-
sacji szkody Ustawa nie dostarcza, gdyż zgodnie z art. 38 ust. 1 środki fi nansowe pochodzące 
z kar pieniężnych, stanowią dochód budżetu państwa. W tym zakresie sytuacja słabszego przed-
siębiorcy nie ulega zmianie. 

Nie wydaje się również, aby realizacja celu, jakim jest ochrona interesu publicznego oraz 
zapobieganie naruszeniu/zagrożeniu istotnego interesu drugiej strony (zob. rozważania poniżej), 
kończąca się wydaniem przez Prezesa UOKiK stosownej decyzji o uznaniu praktyki za nieuczciwe 
wykorzystującą przewagę kontraktową (art. 26 ust. 1 Ustawy) i nałożenia kary (art. 33 Ustawy), 
w jakikolwiek sposób ułatwiała kontrahentom dochodzenie roszczeń na drodze postępowania cy-
wilnego. Decyzja taka nie jest bowiem podstawą do naprawienia szkody, o której mowa w art. 18 
ust. 1 pkt 4 ZNKU, a w konsekwencji do wypłaty odszkodowania. Sytuacja strony, która była 
podmiotem nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej nie ulega zatem zmianie – chcąc 
dochodzić roszczeń z katalogu zawartego w art. 18 ust. 1 ZNKU konieczne będzie wystąpienie 
z powództwem do sądu. 

IV. Zagrożenie lub naruszenie „istotnego interesu drugiej strony”
Podstawowe wątpliwości – de facto tak po stronie nabywców, jak i dostawców, budzić może 

użycie w Ustawie przewidującej publicznoprawne sankcje za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi 
kontraktowej pojęć nieostrych. W klauzuli generalnej zawartej w art. 7 ust. 2 Ustawy ustawodawca 
stwierdził, iż „wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z do-
brymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes”. O ile 
przesłanka „dobrych obyczajów” wypracowana została już w orzecznictwie i doktrynie, o tyle jak 
wskazuje się w literaturze, defi nicja pojęcia „przewagi kontraktowej” może budzić  spore wątpli-
wości interpretacyjne. Trudno bowiem stwierdzić, kiedy i w którym momencie podmiot nie będzie 
miał możliwości by sprzedać swój produkt (Salitra, 2017).

W klauzuli generalnej zawartej w art. 7 ust. 2 Ustawy ustawodawca wprowadził także ge-
neralny zwrot „istotnego interesu drugiej strony”. Jak wskazuje się w literaturze, wzmocnienie 
ochrony interesu strony o jego „istotność” ma mieć związek z ochroną interesu publicznego i ad-
ministracyjnym, i represyjnym systemem egzekwowania nowej ustawy (Manteuffel i Piaskowski, 

8 Uzasadnienie, s. 3–4.
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2017). Wydaje się jednak, że przybranie tego kryterium może okazać się problematyczne ze 
względu na nieostrość samego pojęcia i jednocześnie towarzyszącą trudność kwantyfi kowania 
„istotności”. Oto bowiem należałoby się zastanowić, jakie miary i kryteria przybrać przy rozstrzy-
ganiu czy dana praktyka będzie zagrażała owemu „istotnemu interesowi drugiej strony”, czy też 
nawet go naruszała. 

Zgodnie z internetowym Słownikiem Języka Polskiego słowo „istotny” rozumieć należy jako: 
1) główny, podstawowy; 2) duży, znaczny; 3) rzeczywisty, prawdziwy9. Przenosząc znaczenia 
pojęcia „istotny” na grunt praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, wydaje 
się, że po pierwsze, będzie mogło chodzić o relację będącą kluczową (fundamentalną) dla ekono-
micznego funkcjonowania słabszej strony kontraktu. Za taką uznać należy np. sytuację, w której 
odbiorca będzie jedynym kontrahentem dostawcy, ten zaś nie będzie w stanie znaleźć innego ryn-
ku zbytu dla oferowanych towarów. Po drugie, będzie chodziło o przypadek, kiedy – choć brakuje 
bezwzględnego (ścisłego) uzależnienia jednej ze stron kontraktu, to jednak jego ekonomiczne 
znaczenie jest doniosłe dla tej strony, a jego (potencjalna) utrata wiązałaby się zaś np. z chwilową 
utratą płynności fi nansowej, powstaniem zalegających zapasów itp. Po trzecie wreszcie, wydaje 
się, że „istotny interes drugiej strony” powinien być realny, a zatem działanie drugiej strony musi 
zagrażać lub naruszać, a w konsekwencji móc spowodować/powodować rzeczywisty ubytek 
fi nansowy u kontrahenta. „Istotny interes drugiej strony” musi być zatem mierzalny i dający się 
określić w chwili wystąpienia praktyki.

Stwierdzenie istnienia zagrożenia/naruszenia jedynie „istotnego interesu drugiej strony”, nie-
rzadko trudnego do określenia, uznać należy za przesłankę interwencji Prezesa UOKiK w spra-
wach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Tym samym, jak wskazuje 
K. Kohutek, „zwykłe” naruszenie (zagrożenie) interesu może dawać kontrahentowi przedsiębiorcy 
silniejszemu ekonomicznie podstawy do ochrony tylko na gruncie przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Kohutek, 2017). 

V. Wyznaczenie Prezesa UOKiK jako organu właściwego
Jak wskazano powyżej, argument lepszej ochrony sektora rolno-spożywczego spowodował, 

iż państwa członkowskie UE zdecydowały się na wprowadzanie rozmaitych rozwiązań, co do 
zasady opartych jednakże na rozwiązaniach regulacyjnych. W Polsce wyraźnej krytyce podda-
no jednak wskazanie przez ustawodawcę Prezesa UOKiK jako organu właściwego w sprawach 
z zakresu przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywania przewagi kontraktowej w sektorze 
rolno-spożywczym. Co istotne, w uzasadnieniu do projektu ustawy nie wspomniano dlaczego to 
właśnie organ ochrony konkurencji otrzymał kompetencje interwencji w tym obszarze10. 

W art. 1 Ustawy, otwierającym rozdział poświęcony tzw. przepisom ogólnym, explicite wska-
zano, że ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, 
praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów 
rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów, jeżeli to wykorzystywanie wywołuje 
lub może wywołać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stwierdzić zatem należy, że to 

 9 https://sjp.pwn.pl.
10 W uzasadnieniu wskazano jedynie, że organem właściwym w sprawach praktyk polegających na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontrak-
towej jest Prezes UOKiK, zadania wynikające z ustawy będą zaś realizowane przez niego z wykorzystaniem przepisów ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów (s. 7 Uzasadnienia).
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właśnie pojawienie się w ustawie celu, jakim jest „ochrona interesu publicznego” ma uzasadniać 
podejmowanie przez organ ochrony konkurencji i konsumentów interwencji w sprawach wyko-
rzystywania przewagi kontraktowej. 

Jak słusznie wskazuje A. Jurkowska-Gomułka, organ ochrony konkurencji powołany został 
do zadań dedykowanych ochronie konkurencji i konsumentów i nie powinien być wyposażany 
w szczególne kompetencje do interwencji w określonym sektorze. O powierzeniu kompetencji 
Prezesowi UOKiK nie powinien przesądzać także fakt oparcia się na przepisach ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Jurkowska-Gomułka, 2017). Pogląd ten pozostaje tym bardziej uza-
sadniony, jeśli wziąć pod uwagę przyjęty w Polsce model wyraźnego podziału kompetencji między 
regulatorami rynku (a więc konkretnego sektora) oraz organem antymonopolowym właściwym 
we wszystkich sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, o których mowa w uokik. 

Wzajemne ukształtowanie kompetencji organu ochrony konkurencji i regulatora danego sek-
tora bywa niekiedy przedmiotem sporów w tym zakresie. Przykładowym obszarem zbieżności 
regulacji, a w konsekwencji sporu rozstrzyganego przez sądy, były chociażby kwestie związane 
ze sprawami dotyczącymi praktyk cenowych stosowanych przez przedsiębiorstwa energetycz-
ne11. Wskazać przy tym należy na pojawiający się w literaturze pogląd odnośnie do konieczności 
powiększania przestrzeni niezależności i autonomiczności regulacji sektorowej wobec działalno-
ści Prezesa UOKiK (Baehr i Stawicki, 2005). W przypadku sektora rolno-spożywczego, a więc 
bardzo dużego rynku, na którym operuje bardzo wielu zróżnicowanych, chociażby pod względem 
kapitałowym, przedsiębiorców, winien to być jednak organ szczególnie dedykowany temu rynkowi. 
Być może ustawodawca próbował wprowadzić postulat znajomości sektora poprzez delegowanie 
pewnych bardzo niewielkich zadań Agencji Rynku Rolnego12. Takie rozwiązanie wydaje się jednak 
nietrafi one, gdyż asymetryczna dystrybucja kompetencji pomiędzy dwa różne organy powoduje 
zagrożenie dla poprawnego rozstrzygania spraw objętych Ustawą.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewną generalną tendencję swoistego „przyrostu” 
kompetencji Prezesa UOKiK. Wskazać można m.in. na nowelizację ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów przenoszącej ciężar kontroli wzorców umownych z Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów na organ ochrony konkurencji czy też na uprawnienie do wydawania istotnego 
poglądu w sprawie, o którym mowa w art. 31d uokik. O ile przeformułowanie instrumentu ochrony 
konsumentów jako słabszej strony rynku uznać należało za poprawne (wszakże przy towarzyszą-
cych wątpliwościach powstałych po stronie samych przedsiębiorców – zob. szerzej Banasiński 
i Bychowska, 2015), podobnie jak i kompetencję do zajmowania stanowiska w sprawie, w której 
Prezes Urzędu, jeżeli uzna, że przemawia za tym interes publiczny, przedstawia sądowi istotny 
dla sprawy pogląd w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów, o tyle zgodzić 
należy się z poglądem, że powierzenie Prezesowi wiązki uprawnień w specyfi cznym sektorze, 
który co do zasady podlega organowi administracji sektora rolnego, jest rozwiązaniem dalece 
nietrafi onym. 

11 Zob. np. wyr. Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2004 r., III SK 48/04, OSNP 2005, nr 10, poz. 151. 
12 Zob. art. 41 Ustawy.
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VI. Uwagi końcowe
Komentowana Ustawa jeszcze w uzasadnieniu projektu miała zmierzać do wyeliminowania 

nierównowagi wśród uczestników łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych i osiągnięcia 
stanu, w którym wszyscy jego uczestnicy będą mieli poczucie funkcjonowania na tych samych 
zasadach, bez względu na ich potencjał ekonomiczny13.

Co jednak istotne, pomimo deklaracji akt wydaje się wcale nie polepszać sytuacji słabszego 
kontrahenta, wobec którego dopuszczono się nieuczciwego wykorzystania przewagi kontrak-
towej. Chcąc dochodzić np. naprawienia szkody, kontrahent w dalszym ciągu będzie musiał 
wystąpić z powództwem cywilnym. W tym względzie zatem, jedynym oczekiwanym skutkiem 
obowiązywania Ustawy – naturalnie poza wpływem kar do budżetu państwa – będzie wątpliwe do 
osiągnięcia „odstraszanie” przedsiębiorców rozważających wykorzystanie przewagi kontraktowej 
lub dopuszczających się takich praktyk. 

Z perspektywy poszkodowanego praktyką przedsiębiorcy powstaje pytanie, jeśli nie o ratio 
uchwalenia Ustawy, to co najmniej o zasadność wprowadzonych przez ustawodawcę rozwiązań. 
Najbliższy czas pokaże także, jak w roli gospodarza postępowań w przedmiocie nieuczciwego 
wykorzystania przewagi kontraktowej oceniony zostanie Prezes UOKiK. 
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Niezapowiedziana kontrola Prezesa UOKiK 
– nowy standard pozyskiwania dowodów 

w formie elektronicznej.
Glosa do postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

z 7 marca 2017 r., XVII Amz 15/17 

Spis treści
I. Uwagi wprowadzające
II. Pozyskiwanie dowodów w formie elektronicznej – dotychczasowa praktyka Prezesa UOKiK
III. Orzeczenie SOKiK z 7 marca 2017 r. – wzmocnienie pozycji przeszukiwanego
 1. Sposób pozyskiwania dowodów w formie elektronicznej
 2. Ochrona tajemnicy adwokackiej/radcowskiej (legal professional privilege)
IV. Podsumowanie

Słowa kluczowe: niezapowiedziana kontrola; przeszukanie; dowody elektroniczne; legal profes-
sional privilege. 

I. Uwagi wprowadzające
7 marca 2017 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) wydał istotne 

orzeczenie1 dotyczące zakresu uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(dalej: Prezes UOKiK) w trakcie przeszukań prowadzonych w sprawach dotyczących praktyk ogra-
niczających konkurencję. Orzeczenie to odnosi się do praktycznych aspektów przeszukiwania 
i pozyskiwania przez Prezesa UOKiK dokumentów w formie elektronicznej (np. systemów IT, dy-
sków twardych, korespondencji e-mail). Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że analizowane 
orzeczenie w praktyce wyznacza nowy standard prowadzenia przez Prezesa UOKiK przeszukań, 
umożliwiający przeszukiwanym przedsiębiorcom uzyskanie większej niż dotychczas kontroli nad 
zakresem dokumentów przeglądanych przez urzędników dokonujących przeszukania. Dodatkowo, 
omawiane postanowienie SOKiK dotyka także kwestii tajemnicy adwokackiej/radcowskiej (legal 
professional privilege; dalej: LPP), dając podstawę do dalszej debaty na temat zakresu LPP na 
gruncie polskiego prawa konkurencji.

II. Pozyskiwanie dowodów w formie elektronicznej 
– dotychczasowa praktyka Prezesa UOKiK

Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2 (dalej: uokik z 2007 r.) kształ-
tuje uprawnienia Prezesa UOKiK do prowadzenia przeszukań i pozyskiwania dowodów naruszeń 

1 Postanowienie SOKiK z 7.03.2017 r., XVII Amz 15/17.
2 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2017, poz. 229).
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prawa konkurencji w sposób bardzo podobny do uprawnień przyznanych Komisji Europejskiej 
(dalej: KE) przez prawo unijne. Dotychczasowa praktyka prowadzenia przez Prezesa UOKiK 
przeszukań wskazuje jednak, że organ ten interpretował swoje uprawnienia znacznie szerzej, niż 
czyni to KE. Co do zasady głównym celem urzędników UOKiK było kopiowanie w całości danych 
zapisanych na dyskach twardych czy też w korespondencji e-mail pracowników przeszukiwane-
go przedsiębiorcy, bez dokonywania ich uprzedniej selekcji. Tak pozyskane dane były następnie 
wynoszone poza siedzibę przedsiębiorcy w celu ich dalszej selekcji i analizy w pomieszcze-
niach UOKiK.

Taka praktyka często prowadziła do sytuacji, w których urzędnicy UOKiK  wchodzili w  posiadanie 
dokumentów mogących wykraczać poza zakres przeszukania, określony w  postanowieniu 
SOKiK wyrażającym zgodę na jego przeprowadzenie. Brak współpracy ze strony przedsię-
biorcy, tzn. odmowa wydania określonych dokumentów elektronicznych lub utrudnianie do 
nich dostępu, był natomiast uznawany przez Prezesa UOKiK za przejaw uniemożliwia nia 
lub utrudniania przeszukania i skutkował sankcjami fi nansowymi nakładanymi na przedsię-
biorcę. 

Za przykład może posłużyć sprawa, w której przedsiębiorca (Polkomtel), został wezwany 
przez do przekazania Prezesowi UOKiK całości korespondencji e-mail wybranych pracowników3. 
Po skopiowaniu tego materiału miał on być wyniesiony z siedziby przedsiębiorcy w celu dalszej 
analizy w pomieszczeniach UOKiK. Polkomtel odmówił wydania dysku zawierającego kopię 
wspomnianej korespondencji, co zostało uznane przez Prezesa UOKiK za przejaw utrudniania 
kontroli. Między innymi z tego względu Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel dotkliwą karę fi nan-
sową w wysokości ponad 130 milionów zł. 

Powyższa praktyka Prezesa UOKiK wzbudziła szereg kontrowersji. Wskazywano, że takie 
podejście do kwestii pozyskiwania dowodów w formie elektronicznej może stanowić nadużycie 
uprawnień Prezesa UOKiK w zakresie prowadzenia przeszukania. Co więcej, podkreślano, że tak 
daleko idące rozumienie uprawnień kontrolnych Prezesa UOKiK może skutkować ograniczeniem 
prawa do obrony przeszukiwanego przedsiębiorcy oraz naruszeniem jego prawa do prywatno-
ści. Pomimo że sądy często obniżały sankcje fi nansowe nakładane na przedsiębiorców w takich 
przypadkach, to sam sposób pozyskiwania i przeszukiwania dokumentów elektronicznych przez 
Prezesa UOKiK nie był kwestionowany4.

Warto przy tym zaznaczyć, że praktyka Prezesa UOKiK w zakresie pozyskiwania dowodów 
w formie elektronicznej istotnie odbiegała od praktyki stosowanej w tym samym czasie przez 
KE. W prowadzonych przez nią przeszukaniach, w przypadku gdy selekcja dokumentów nie 
jest zakończona w wyznaczonym czasie, w siedzibie przedsiębiorcy, możliwe jest wykonanie 
i zabezpieczenie kopii określonego zestawu dokumentów w celu kontynuowania czynności prze-
szukania w późniejszym terminie. Jeśli natomiast KE zamierza zabrać dokumenty i kontynuować 
przeszukanie we własnej siedzibie, wówczas konieczne jest zapewnienie możliwości udziału 
pełnomocnika przedsiębiorcy zarówno przy otwarciu dokumentów, jak i kontynuowaniu czyn-
ności przeszukania. W przeciwnym wypadku KE jest zobowiązana do zwrotu zabezpieczonych 

3 Dec. Prezesa UOKiK z 24.02.2011 r., DOK-1/2011.
4 Zob. np. orzeczenie SOKiK z 18 czerwca 2014 r. w sprawie Polkomtel (XVII AmA 145/11), w którym kara nałożona przez Prezesa UOKiK została 
obniżona ponad 30-krotnie i po zmianie wyniosła 3 960 300 zł (orzeczenie jest nieprawomocne).
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dokumentów przedsiębiorcy bez ich uprzedniego otwierania lub do uzgodnienia z przedsiębior-
cą, iż będzie on przechowywał zabezpieczone dokumenty w bezpiecznym miejscu do czasu 
ponownego podjęcia czynności przeszukania w jego siedzibie5. Jak zatem widać, standard sto-
sowany w zakresie pozyskiwania dokumentów oraz ich późniejszego analizowania poza siedzi-
bą przedsiębiorcy jest zupełnie inny w przypadku przeszukania prowadzonego przez KE oraz 
Prezesa UOKiK.

III. Orzeczenie SOKiK z 7 marca 2017 r. 
– wzmocnienie pozycji przeszukiwanego

Analizowane orzeczenie SOKiK kwestionuje dotychczasową praktykę Prezesa UOKiK w za-
kresie pozyskiwania dowodów w formie elektronicznej. Mimo że SOKiK nie podważa ogólnego 
uprawnienia Prezesa UOKiK do uzyskiwania dostępu do tego rodzaju dokumentów, to istotnie 
ogranicza dotychczasową praktykę Prezesa UOKiK w sposobie jego realizacji. 

Podczas przeszukania, będącego przedmiotem oceny ze strony SOKiK, przeszukujący 
urzędnicy wykonali kopie trzech dysków twardych należących do prezesa kontrolowanego przed-
siębiorcy oraz korespondencji e-mail dyrektora fi nansowego spółki. Przed ich skopiowaniem 
przedmiotowe dane (dyski twarde oraz korespondencja e-mail) nie były analizowane, przeglądane 
czy też selekcjonowane przez urzędników w siedzibie przedsiębiorcy. Kopie dokumentów zostały 
zabezpieczone i zabrane do siedziby UOKiK w celu ich dalszej analizy. 

Na powyższe czynności spółka wniosła zażalenie do SOKiK, podnosząc, że skopiowanie 
tak dużej liczby danych bez ich uprzedniej analizy w siedzibie przedsiębiorcy stanowi naruszenie 
uokik z 2007 r. poprzez: 
– wykroczenie poza zakres przeszukania określony w postanowieniu SOKiK wyrażającym 

zgodę na jego przeprowadzenie; 
– uzyskanie dostępu do informacji chronionych na podstawie LPP; 
– naruszenie przysługujących przedsiębiorcy prawa do obrony i prawa do prywatności;
– naruszenie zakazu prowadzenia przeszukania poza siedzibą przedsiębiorcy bez uzyskania 

uprzedniej zgody przedsiębiorcy6. 
W wyniku wniesionego zażalenia przedmiotowe dane/dokumenty zostały zabezpieczone, a ich 

dalsza analiza została wstrzymana do momentu wydania orzeczenia przez SOKiK. Paradoksalnie, 
mimo że ze względów proceduralnych SOKiK ostatecznie oddalił zażalenie7, to w uzasadnieniu 
do orzeczenia de facto przyznał rację żalącemu się przedsiębiorcy. 

1. Sposób pozyskiwania dowodów w formie elektronicznej

Po pierwsze, SOKiK wskazał, że uprawnienie Prezesa UOKiK do przeprowadzenia przeszu-
kania stanowi istotne ograniczenie prawa do prywatności przysługującego przedsiębiorcy i jako 
takie powinno być interpretowane w sposób wąski. W przeciwnym wypadku, jak podkreślił SOKiK, 

5 Zob.  European  Commission,  Explanatory  note  on  Commission  inspections  pursuant  to  Article  20(4)  of  Council  Regulation  No  1/2003, 
11.09.2015,  pkt 14.
6 Konieczność uzyskania uprzedniej zgody przedsiębiorcy na przeprowadzenie czynności kontroli/przeszukania w siedzibie organu kontroli wynika 
z art. 80a ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1829).
7 W ocenie SOKiK zażalenie było wniesione przedwcześnie, gdyż Prezes UOKiK dokonał jedynie skopiowania dokumentów elektronicznych i nie przy-
stąpił jeszcze do ich analizy. W ocenie SOKiK samo wyniesienie kopii dokumentów elektronicznych z siedziby przedsiębiorcy bez ich dalszej analizy 
w siedzibie UOKiK, mogło być uznane za zabezpieczenie dowodów dopuszczalne na gruncie uokik z 2007 r. 
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gwarancje prawa do prywatności przyznane przedsiębiorcy miałyby jedynie charakter iluzorycz-
ny. Kontynuując ten tok rozumowania, SOKiK wskazał, że przepisy uokik z 2007 r. przyznające 
Prezesowi UOKiK uprawnienie do żądania określonych dokumentów w formie papierowej od 
przedsiębiorcy w trakcie przeszukania należy intepretować w sposób ścisły. Zdaniem sądu zo-
bowiązują one Prezesa UOKiK do starannego wyselekcjonowania informacji i żądania od przed-
siębiorcy tylko tych, które mieszczą się w zakresie przeszukania. Analogicznie, wykonując kopie 
określonych dokumentów i informacji utrwalonych w formie elektronicznej, Prezes UOKiK powinien 
ograniczyć się jedynie do tych, które są istotne z punktu widzenia prowadzonego postępowania. 
W ocenie SOKiK nie powinno być bowiem żadnej różnicy w traktowaniu w tego typu sytuacjach 
dokumentów w formie papierowej i elektronicznej. W każdym przypadku Prezes UOKiK ma bo-
wiem możliwość wyselekcjonowania tylko tych, które są właściwe ze względu na przedmiot po-
stępowania. Argumenty Prezesa UOKiK, jakoby selekcja dokumentów w formie elektronicznej 
była zbyt czasochłonna lub też wymagała specjalistycznych narzędzi informatycznych, SOKiK 
uznał za nietrafi one.

SOKiK wskazał ponadto, że celem zapewnienia prawidłowej realizacji przysługujących 
przedsiębiorcy prawa do obrony i prawa do prywatności, selekcja dokumentów objętych prze-
szukaniem powinna odbywać się w jego siedzibie i przy udziale jego upoważnionego przedsta-
wiciela. W przeciwnym wypadku samo przeszukanie, rozumiane jako selekcja dowodów oraz 
sporządzanie z nich kopii i notatek, w rzeczywistości odbywałoby się poza siedzibą przedsię-
biorcy. To z kolei należałoby uznać za sprzeczne z przepisami uokik z 2007 r. W ocenie SOKiK, 
to właśnie analiza dysków twardych i korespondencji e-mail stanowi czynność przeszukania 
(bowiem w tym momencie organ konfrontowany jest z materiałem dowodowym) i jako taka 
nie może być uznana za zwykłą czynność o charakterze technicznym, jak podnosił Prezes 
UOKiK. Dlatego też, w ocenie SOKiK, analizowanie dokumentów skopiowanych od przed-
siębiorcy poza jego siedzibą i pod jego nieobecność może stanowić naruszenie jego prawa 
do obrony. 

Wyrażone w omawianym postanowieniu podejście SOKiK do kwestii zakresu przeszukania 
oraz uprawnień przeszukującego i przeszukiwanego w sposób jasny odróżnia przeszukania pro-
wadzone zgodnie z uokik z 2007 r. od praktyki tzw. wyławiania informacji (fi shing expeditions). 
Zobowiązując Prezesa UOKiK do selekcjonowania dokumentów w siedzibie przedsiębiorcy oraz 
kopiowania tylko tych informacji, które są właściwe ze względu na zakres prowadzonego postę-
powania, SOKiK wyraźnie ograniczył dotychczasową praktykę Prezesa UOKiK, która w ocenie 
środowiska była zbyt ekstensywna. 

2. Ochrona tajemnicy adwokackiej/radcowskiej (legal professional privilege)

Poza wskazaniem ram dla pozyskiwania dokumentów w formie elektronicznej w trakcie prze-
szukań, w analizowanym orzeczeniu SOKiK pośrednio odniósł się również do zagadnienia LPP. 
Potwierdził on, że LPP wymaga szczególnej ochrony, a jego istota byłaby zagrożona, gdyby 
dokumenty elektroniczne mogły być pozyskiwane przez Prezesa UOKiK bez ich uprzedniej se-
lekcji w siedzibie przedsiębiorcy. W takim przypadku istniałoby bowiem ryzyko, że część z treści 
skopiowanych w trakcie przeszukania i poddanych dalszej analizie w siedzibie UOKiK, byłaby 
pozbawiona przysługującej im ochrony przed ujawnianiem w oparciu o LPP.
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Dodatkowo SOKiK wskazał, że podstawą prawną dla ochrony LPP powinny być przepisy 
kodeksu postępowania karnego8. Mimo braku rozwinięcia tej myśli w kontekście dopuszczalnego 
zakresu takiej ochrony, w szczególności braku wskazania czy LPP powinno być ograniczone tylko 
do korespondencji z prawnikiem zewnętrznym, czy też może obejmować również komunikację 
z prawnikiem wewnętrznym spółki (in-house), już samo powołanie się przez SOKiK na przepi-
sy k.p.k. daje podstawy do dalszej dyskusji w tym zakresie. 

Wynika to z aktualnej konstrukcji LPP na gruncie polskiego prawa konkurencji, tj. braku 
szczegółowej regulacji tego zagadnienia w uokik z 2007 r. i konieczności odpowiedniego stosowa-
nia k.p.k., która w ocenie części polskiej doktryny (zob. Bernatt i Turno, 2013, s. 25–26; Bernatt, 
2014) może skutkować szerszym zakresem LPP w prawie polskim niż ma to miejsce w prawie 
unijnym9. Jest to konsekwencja brzmienia przepisów k.p.k., które, odnosząc się do LPP, nie czy-
nią rozróżnienia pomiędzy komunikacją z prawnikiem zewnętrznym a prawnikiem wewnętrznym. 
W konsekwencji, w polskim prawie konkurencji LPP może teoretycznie obejmować komunikację 
z każdym z nich. Orzeczenie SOKiK nie daje wprawdzie odpowiedzi na to pytanie, ale wskazując 
na konieczność stosowania przepisów k.p.k. do oceny LPP, daje impuls do dalszej debaty w tym 
zakresie i nadaje pewien kierunek dalszego rozumowania. 

IV. Podsumowanie
Analizowane orzeczenie może być uznane za punkt zwrotny dla przeszukań prowadzonych 

przez Prezesa UOKiK. Daje ono bowiem jasny sygnał, że dotychczasowa praktyka Prezesa 
UOKiK, polegająca na kopiowaniu całości dokumentów elektronicznych znalezionych w siedzi-
bie przedsiębiorcy (bez ich uprzedniej selekcji) oraz ich zabieranie i analiza w pomieszczeniach 
UOKiK jest niedopuszczalna. 

Co więcej, także wymóg prawidłowej ochrony LPP, zobowiązuje przeszukujących do uprzed-
niej selekcji dokumentów elektronicznych w siedzibie przedsiębiorcy, zanim dane mogące 
potencjalnie zawierać informacje objęte LPP zostaną zabrane i przeanalizowane w siedzi-
bie UOKiK. 

Wreszcie, analizowane orzeczenie nie pozwala wykluczyć, że zakres LPP na gruncie pol-
skiego prawa konkurencji będzie szerszy niż w prawie unijnym. Pomimo że SOKiK nie daje jasnej 
odpowiedzi w ostatniej z analizowanych kwestii, już poprzez samo odwołanie się w do przepi-
sów k.p.k. w kontekście LPP stwarza pole do dalszej dyskusji w tym zakresie.
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Następstwo prawne
w toku lub po zakończeniu postępowania 

przed Prezesem UOKiK a przekształcenia kapitałowe stron.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SK 15/16

Spis treści
I. Stan faktyczny
II. Sukcesja obowiązków publicznoprawnych
III. Potrzeba interwencji ustawodawczej

Słowa kluczowe: przejęcie spółki; następstwo prawne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 
i konsumentów; sukcesja praw i obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym.

I. Stan faktyczny

Prezes UOKiK prowadził postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsu-
mentów przez Bank X. W toku postępowania Bank X (dalej: Bank Przejmowany, spółka przejmo-
wana) został przejęty przez Bank Y (dalej: Bank Przejmujący, spółka przejmująca), transakcja 
zaś została sfi nalizowana z końcem 2012 roku. 28 grudnia 2012 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, 
w której uznał praktykę Banku Przejmowanego za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 
oraz nałożył karę w wysokości 605 955 PLN. Decyzja ta została doręczona 2 stycznia 2013 r., 
przy czym odbiorcą decyzji był już Bank Przejmujący, gdyż Bank Przejmowany utracił osobowość 
prawną z końcem 2012 roku. 

Bank Przejmujący wniósł odwołanie, które zostało oddalone przez SOKiK. Od powyższego 
wyroku wniósł apelację, zarzucając mu m.in rozpoznanie sprawy przez SOKiK bez uprzedniego 
zbadania czy na Bank Przejmujący przeszły prawa i obowiązki wynikające z zaskarżonej decyzji. 
Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok SOKiKu oraz odrzucił odwołanie, uznając, iż Bank 
Przejmujący nie mógł wnieść odwołania, gdyż nie był podmiotem będącym stroną postępowania 
przed Prezesem UOKiK. Z tego względu nie posiadał on legitymacji do wniesienia odwołania od 
decyzji, która go nie dotyczyła. 

SA w Warszawie podkreślił, iż zbadania wymaga czy obowiązek, którego dotyczy decyzja 
przeszedł na następcę prawnego, czyli Bank Przejmujący. Transakcja obejmowała przeniesienie 
całości majątku spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą, w trybie art. 492 § 1 k.s.h. SA 
podkreślił, iż zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. spółka przejmująca z dniem połączenia wstępuje w pra-
wa i obowiązki spółki przejmowanej, a zatem nałożony prawomocną decyzją Prezesa UOKiK na 
spółkę przejmowaną obowiązek zapłaty kary pieniężnej przechodzi na spółkę przejmującą, po-
dobnie jak każde inne zobowiązanie pieniężne obciążające spółkę przejmowaną. Z kolei przepis 
art. 494 § 2 k.s.h. wprowadza zasadę ograniczonej sukcesji praw i obowiązków o charakterze 
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administracyjnoprawnym. Przepis ten mówi przede wszystkim o przejściu praw, takich jak kon-
cesje, zezwolenia czy ulgi. SA podkreślił, iż stosunek prawa administracyjnego materialnego ma 
co do zasady charakter osobisty, a zatem publiczne prawa i obowiązki pozostają trwale związane 
z tym podmiotem, dla którego zostały ustanowione. SA wskazał również, iż przepisy uokik z 2007 r. 
nie zawierają szczególnej regulacji w zakresie następstwa prawnego w toku lub po zakończeniu 
postępowania. 

Sąd Apelacyjny zwrócił ponadto uwagę, iż analiza przesłanek, którymi kieruje się Prezes 
UOKiK, wymierzając karę pieniężną, prowadzi do wniosku, że okoliczności te są ściśle osobiste 
i dotyczą zachowania konkretnego przedsiębiorcy. Przyjmując, że obowiązek stwierdzony zaskar-
żoną decyzją przechodzi na spółkę przejmującą, należałoby uznać, iż przejmujący odpowiada za 
cudzy czyn. Zdaniem SA takie stanowisko stałoby w sprzeczności z jedną z funkcji kary pieniężnej 
z art. 106 uokik z 2007 r., tj. funkcją represyjną.

Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia SA w Warszawie wniósł Prezes UOKiK. 

II. Sukcesja obowiązków publicznoprawnych
Sąd Najwyższy zarzucił Sądowi Apelacyjnemu niedostateczne uzasadnienie w zakresie 

wykładni i zastosowania art. 494 § 1 i 2 k.s.h., niepozwalające na dokonanie kasacyjnej kontroli. 
Jednocześnie, wychwycił niekonsekwencję w rozumowaniu Sądu Apelacyjnego, który z jednej 
strony uznał, że przepis art. 494 § 1 k.s.h. znajduje zastosowanie w przypadku obowiązku za-
płaty kary pieniężnej nałożonej prawomocną decyzją Prezesa Urzędu, z drugiej zaś przyjął, iż 
sukcesja regulowana przez ten przepis ma charakter ograniczony, a w konsekwencji art. 494 
§ 1 k.s.h. nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie. Brakowało przy tym uzasadnienia, 
dlaczego w niektórych przypadkach przepis ten miałby znaleźć zastosowanie, w innych zaś nie. 
W konsekwencji SN uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu 
do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy nie podzielił wykładni i zastosowania art. 494 § 1 i 2 k.s.h. przez Sąd Apelacyjny. 
Zdaniem SN art. 494 § 1 i 2 k.s.h. należy interpretować jako generalne unormowanie sukcesji 
praw i obowiązków również o charakterze administracyjnoprawnym. Nie ma podstaw do trakto-
wania tego przepisu jako zawierającego unormowanie ograniczone tylko do praw i obowiązków 
z zakresu prawa prywatnego oraz wyłącznie takich aktów administracyjnych, które przyznawały 
prawa spółce przejmowanej. Następstwo prawne regulowane przez art. 494 § 1 k.s.h. zakłada 
wstąpienie spółki przejmującej w całą sytuację prawną spółki przejmowanej, na którą składają się 
prawa i obowiązki tej ostatniej, o różnej treści i charakterze. Dlatego zdaniem SN art. 494 k.s.h. 
jest przepisem, który należy traktować jako istotny wyjątek od zasady braku sukcesji praw i obo-
wiązków o charakterze administracyjnym – wyjątek, który obejmuje następstwo prawne w wyniku 
przejmowania i łączenia się spółek.

SN uznał, iż zasada ogólnej sukcesji praw i obowiązków o charakterze administracyjnym 
stanowi konsekwencję sukcesji uniwersalnej, o której mówa w art. 494 § 1 i 2 k.s.h. Przejęcie 
praw i obowiązków o charakterze administracyjnym nie jest przy tym konsekwencją przeniesienia 
praw i obowiązków, lecz skutkiem następującym z mocy prawa przekształcenia podmiotowego 
przedsiębiorcy będącego stroną stosunku administracyjnego.
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Taką wykładnię wspiera zdaniem SN wyrok ETS w sprawie Modelo Continente Hipermercados1, 
zgodnie z którym „połączenie przez przejęcie” powoduje przeniesienie na spółkę przejmującą 
obowiązku zapłaty grzywny nałożonej ostateczną decyzją po tym połączeniu za wykroczenie po-
pełnione przez spółkę przejmowaną przed połączeniem. W wyroku tym ETS przyjął, że zasada 
sukcesji uniwersalnej (przeniesienie wszystkich aktywów oraz pasywów spółki przejmowanej na 
spółkę przejmującą) oznacza przejście na spółkę przejmująca odpowiedzialności za naruszenia 
prawa, których dopuściła się spółka przejmowana, a które w dacie przejęcia nie zostały jeszcze 
stwierdzone decyzją właściwego organu2. W tym kontekście SN powołał się również na wyrok 
ETS w sprawie T-Mobile3.

SN podkreślił również, iż nie ma żadnych podstaw do przypisania profesjonaliście braku 
świadomości, co do toczącego się przeciwko spółce przejmowanej postępowania przed Prezesem 
UOKiK i jego potencjalnych skutków dla sfery majątkowej przejmującego. Podobnie zasada in-
dywidualizacji odpowiedzialności, nie niweczy zdaniem SN skutków, o których mowa w art. 494 
§ 1 k.s.h., skoro spółka przejmująca jest pełnoprawnym kontynuatorem spółki przejmowanej.

SN podkreślił, iż odmienna wykładnia wspomnianego przepisu mogłaby doprowadzić do sy-
tuacji, gdzie przekształcenia właścicielskie spółek pozwalałyby na uniknięcie odpowiedzialności 
z tytułu obowiązków ciążących na jednej ze spółek – uczestników transakcji. 

Reasumując, Sąd Najwyższy nie podzielił poglądu Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którym na-
stępstwo prawne w prawie administracyjnym ma tak wyjątkowy charakter, że bez odpowiedniego 
rozwiązania normatywnego w uokik wykluczona jest zmiana podmiotów stosunku administracyj-
noprawnego skonkretyzowanego w decyzji Prezesa UOKiK. W dacie wydania tej decyzji istniał 
podmiot, do którego była ona adresowana. Decyzja nie została skierowana do podmiotu nieist-
niejącego czy też podmiotu niebędącego stroną w sprawie, a jedynie została doręczona następ-
cy prawnemu przejmowanej spółki, który w dacie wydania decyzji był jej jedynym właścicielem.

III. Potrzeba interwencji ustawodawczej
Sąd Najwyższy podkreślił, iż w odniesieniu do zasad oraz zakresu następstwa prawnego przy 

przekształceniach kapitałowych podmiotów będących adresatami ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów postulować należy interwencję ustawodawcy. Kwestia ta, zdaniem SN występo-
wać może w następujących konfi guracjach:
• gdy postępowanie administracyjne zostaje wszczęte dopiero przeciwko następcy prawnemu;
• w przypadku sukcesji w toku postępowania administracyjnego, prowadzonego z udziałem 

poprzednika prawnego;
• gdy do sukcesji dochodzi na etapie po wydaniu decyzji adresowanej do poprzednika prawne-

go, w wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego z jego udziałem, lecz przed 
doręczeniem tej decyzji jej adresatowi (poprzednikowi prawnemu);

• gdy sukcesja ma miejsce po dacie, w której decyzja stwierdzająca naruszenie i nakładająca 
karę stała się ostateczna;

1 Wyr. ETS z 5.03.2015r. w sprawie C-343/13, Modelo Continente Hipermercados (ECLI:EU:C:2015:146).
2 Ibidem, pkt 32.
3 Wyr. ETS z 4.06.2009r. w sprawie C-8/08, T-Mobile Netherlands i in., (ECLI:EU:C:2009:343).
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• gdy do sukcesji dochodzi w toku postępowania sądowego w sprawie z odwołania od decyzji 
Prezesa UOKiK;

• gdy Prezes UOKiK egzekwuje od następcy prawnego karę pieniężną nałożoną na poprzed-
nika prawnego4.
Zagadnienie to, pomimo licznych nowelizacji uokik, nie doczekało się regulacji normatywnej. 

Regulacja ta, zdaniem SN, jest tym bardziej pożądana, gdyż stanowisko Sądu Najwyższego nie 
musi zostać podzielone przez inne sądy5. 

Elżbieta Krajewska
Adwokat, LL.M. in European Law – College of Europe (Bruges)
Prawnik w kancelarii Allen & Overy; email: Elzbieta.Krajewska@allenovery.com

4 Wyr. SN z dnia 6.04.2017r., sygn. akt III SK 15/16, s.10.
5 Por. wyr. WSA z 7.01.2015 r., VI SA/Wa 1902/14 oraz wyr. NSA z 16.02.2017 r., II GSK 1477/15.



125

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 8(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.6.11

Zasada ne bis in idem w prawie konkurencji.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 26 września 2017 r., III SK 39/16

Spis treści
I. Uwagi wstępne
II. Stan faktyczny
III. Uzasadnienie prawne

Słowa kluczowe: ne bis in idem, Karta Praw Podstawowych, kary, Europejska Konwencja Praw 
Człowieka, krajowe organy ochrony konkurencji

I. Uwagi wstępne
W dniu 26 września 2017 r. Sąd Najwyższy wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej: 

TS UE) z pytaniem prejudycjalnym, zwracając się o dokonane wykładni zasady ne bis in idem 
(ponowne sądzenie lub karanie w tej samej sprawie) oraz ustalenie czy w wypadku równoległego 
stosowania unijnego i krajowego prawa konkurencji ochronie podlega ten sam interes prawny. 
Pytanie to ma znaczenie dla ustalenia zakresu ne bis in idem, w tym rozumienia pojęcia tej samej 
sprawy (idem). Upraszczając, spór dotyczy tego czy idem należy odnosić wyłącznie do tożsamości 
stanu faktycznego (te same fakty; rozumienie wąskie), czy tożsamości czynu zabronionego (te 
same fakty i ich taka sama kwalifi kacja prawna; rozumienie szerokie) oraz tego, czy dla zastoso-
wania zasady ne bis in idem ma znaczenie – obok tożsamości stanu faktycznego – tożsamość 
chronionego interesu prawnego. Pytanie prejudycjalne jest istotne, ponieważ odnosi się do sy-
tuacji, kiedy sąd krajowy staje przed dylematem – czy stosować się do wiążącego go standardu 
wynikającego z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ww. rozumienie wąskie), czy też stan-
dardu wynikającego z orzecznictwa TSUE w sprawach konkurencji, intepretującego na potrzeby 
tych spraw zasadę ne bis in idem określoną w art. 50 Karty Praw Podstawowych (ww. rozumienie 
szerokie). Pytanie to ma także znaczenie dla zdecentralizowanego stosowania w UE art. 101–102 
TFUE. W kontekście zasady ne bis in idem Sąd Najwyższy (dalej: SN) stawia bowiem pytanie, 
czy krajowe prawo konkurencji i unijne prawo konkurencji – gdy stosowanie przez organ krajowy 
równolegle – chroni ten sam interes prawny.

II. Stan faktyczny
Pytanie SN zostało zadane w oparciu o następujący stan faktyczny. Prezes UOKiK stwierdził, 

że powodowa spółka nadużyła pozycji dominującej na rynku grupowych ubezpieczeń pracowni-
czych na życie w Polsce poprzez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do 
powstania bądź rozwoju konkurencji, czym naruszyła zakaz, o którym mowa art. 8 ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1319). Prezes 
UOKiK przyjął, że tego rodzaju praktyka mogła negatywnie wpływać na możliwość wejścia na 
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polski rynek zagranicznych ubezpieczycieli i tym samym wywierać wpływ na handel między pań-
stwami członkowskimi. Mając to na uwadze, stwierdził naruszenie przez skarżącą – równolegle 
do prawa krajowego – art. 82 TWE. Ocenę taką podtrzymały orzekające w sprawie sądy. 

Prezes UOKiK nałożył na skarżącą karę w łącznym wymiarze 50 361 080 PLN. Sąd Najwyższy 
po analizie uzasadnienia decyzji Prezesa UOKiK doszedł do wniosku, że Prezes UOKiK nałożył 
na skarżącą spółkę za to same zachowanie dwie kary: jedną, w wysokości 33 022 892,77 PLN, za 
naruszenie przepisów prawa krajowego (kara ta dotyczyła okresu trwania praktyki zarówno sprzed 
akcesji Polski do UE, jak i okresu po 1 maja 2004 r.) i drugą, w wysokości 17 358 187,23 PLN, za 
naruszenie art. 82 TWE (kara ta dotyczyła okresu trwania praktyki po 1 maja 2004 r.). Dwukrotne 
nałożenie kary za to samo zachowanie dotyczyło okresu trwania praktyki od 1 maja 2004 r. do 
dnia wydania przez Prezesa UOKiK decyzji w sprawie skarżącej (3 lata i 5 miesięcy). 

II. Uzasadnienie prawne
Dla Sądu Najwyższego kluczowe było pytanie o to, kiedy mamy do czynienia – w wymiarze 

przedmiotowym – z ponownym sądzeniem lub karaniem w tej samej sprawie. Sąd Najwyższy za-
uważył, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 10 lutego 2009 r. w sprawie Zolotukhin 
przeciwko Rosji orzekł, że sytuacja taka występuje, gdy mamy do czynienia z tymi samymi okolicz-
nościami faktycznymi (fakty identyczne lub w istocie takie same), a nie tym samym przestępstwem. 
SN dostrzegł, że tak samo przyjmuje TSUE w wyrokach dotyczących art. 54 Układu z Schengen. 
Sąd Najwyższy zauważył, że w świetle wskazanych orzeczeń odmienna klasyfi kacja prawna 
tego samego zdarzenia faktycznego albo występowanie odmiennego interesu prawnego podle-
gającego ochronie nie może prowadzić do wniosku, że nie dochodzi do naruszenia zasady ne 
bis in idem.

Następnie Sąd Najwyższy przedstawił orzecznictwo TSUE dot. ne bis in idem w prawie kon-
kurencji. W jego świetle zasada ne bis in idem oparta jest na trzech warunkach – w danej sprawie 
musimy mieć do czynienia z tymi samymi okolicznościami faktycznymi (te same fakty), tym samym 
podmiotem dopuszczającym się naruszenia oraz tym samym chronionym interesem prawnym 
(SN powołał m.in. wyroki w sprawie C-204/00 Aalborg Portland oraz w sprawie C-17/10 Toshiba). 
Podstawowa różnica pomiędzy podejściem TSUE w sprawach konkurencji a podejściem ETPC 
polega w ocenie SN na przyjęciu, że poza tożsamością okoliczności faktycznych i tożsamością 
naruszyciela konieczne jest także wystąpienie tożsamości chronionego interesu prawnego. Jest 
to warunek dodatkowy ograniczający zakres obowiązywania zasady ne bis in idem. Prowadzi 
on m.in. do konieczności dokonania – z tej perspektywy – klasyfi kacji prawnej okoliczności 
faktycznych.

Sąd Najwyższy zauważył, że wskazana rozbieżność jest decydująca w sprawie skarżącej dla 
rozstrzygnięcia czy doszło do naruszenia zasady ne bis in idem. Nie ma bowiem, zdaniem SN, 
wątpliwości, że spełniony jest warunek tożsamości podmiotowej i faktycznej. Jeżeli SN stosowałby 
test sformułowany przez ETPC, to musiałby dojść do wniosku, że doszło do naruszenia zasady ne 
bis in idem. Jeżeli zaś sięgnąłby po trójelementowy test wynikający z wyroków TSUE w sprawach 
Aalborg i Toshiba, to przy założeniu, że prawo konkurencji UE i krajowe prawo konkurencji chroni 
różny interes prawny, musiałby dojść do wniosku, że w sytuacji podwójnego ukarania za to samo 
antykonkurencyjne zachowanie – raz jako konsekwencji dopuszczenia się czynu zabronionego 
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przez prawo krajowe, a drugi raz jako czynu zabronionego przez prawo UE – do naruszenia za-
sady ne bis in idem nie doszło.

Sąd Najwyższy podkreślił, że jest obowiązany stosować zarówno standardy wynikające z EKPC 
i doprecyzowane w orzecznictwie ETPC, jak i te wynikające z k.p.p. i doprecyzowane w orzeczni-
ctwie TSUE. Rozbieżność w orzecznictwie ETPC i TSUE dotycząca sposobu rozumienia zasady 
ne bis in idem powoduje w ocenie SN, że stosując się do podejścia określonego w wyroku TSUE 
w sprawie Toshiba, naraziłby się na zarzut naruszenia art. 4 protokołu 7 do EKPC. Brak stosowa-
nia zaś standardu wypracowanego przez TSUE stanowiłby naruszenie obowiązku wynikającego 
z art. 51 ust. 1 Karty Praw Podstawowych. W ocenie SN ta rozbieżność może być uznana za 
wątpliwą w świetle art. 52 ust. 3 Karty Praw Podstawowych. W ujęciu przyjmowanym przez TSUE 
w sprawach Aalborg i Toshiba zakres zasady ne bis in idem jest bowiem węższy niż ten wynikający 
z EKPC. Zdanie drugie art. 52 ust. 3 k.p.p. dopuszcza rozbieżności pomiędzy standardem unijnym 
a konwencyjnym, ale tylko poprzez przyznanie przez prawo UE szerszej ochrony. Tymczasem 
w przypadku ne bis in idem mamy do czynienia na gruncie prawa UE z węższą ochroną.

W sytuacji, gdyby Trybunał Sprawiedliwości UE przyjął, że interes prawny może być obok 
tożsamości podmiotowej i faktycznej dodatkowym elementem warunkującym stosowanie zasady 
ne bis in idem, SN zwrócił się o wyjaśnienie czy w świetle art. 3 rozporządzenia 1/2003 w związku 
z art. 50 k.p.p. prawo konkurencji UE i prawo konkurencji państwa członkowskiego UE chroni ten 
sam interes prawny. SN nawiązał do wyroku TSUE w sprawie 14/68 Walt Wilhelm i zauważył, że 
w doktrynie zwykło się rozumieć ten wyrok jako wskazujący – w kontekście trzeciego elementu ne 
bis in idem – że unijne i krajowe prawo konkurencji chroni różny interes prawny. W ocenie Sądu 
Najwyższego nie jest to jednak jednoznaczne, ponieważ wypowiedź w sprawie Walt Wilhelm do-
tyczyła podziału kompetencji pomiędzy Komisją a niemieckim organem ochrony konkurencji, nie 
zaś wykładni zasady ne bis in idem.

Sposób rozumienia warunku tożsamości chronionego interesu prawnego wymaga w ocenie 
Sądu Najwyższego wykładni ze strony TSUE. Dotychczasowe orzecznictwo TSUE w sprawach 
konkurencji dot. zasady ne bis in idem koncentruje się bowiem na sposobie rozumienia warunku 
tożsamości okoliczności faktycznych. Zdaniem SN nie jest jasne czy warunek tożsamości chro-
nionego interesu prawnego należy interpretować w świetle orzecznictwa w sprawie Walt Wilhelm, 
czy też warunek ten należy w kontekście zasady ne bis in idem wykładać autonomicznie. Ma to, 
zdaniem SN, szczególne znaczenie w takich sprawach, jak rozstrzygana przez SN, gdzie docho-
dzi do nałożenia dwóch kar – jednej za naruszenie krajowego prawa konkurencji i drugiej – za 
naruszenie unijnego prawa konkurencji w związku z równoległym stosowaniem w jednym postę-
powaniu analogicznych przepisów unijnego i krajowego prawa konkurencji. 

Następnie Sąd Najwyższy, nawiązując do orzecznictwa sądów unijnych oraz treści rozporzą-
dzenia 1/2003 stanął na stanowisku, że należy uznać, że obecnie krajowe i unijne prawo konku-
rencji zakazujące porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej 
chroni ten sam interes prawny. Tożsamość chronionego interesu prawnego – ochrona konkurencji 
na rynku wewnętrznym UE lub na jego części – jest dla SN bezsporna w tych postępowaniach, 
w których krajowy organ ochrony konkurencji prowadzi jedno postępowanie równolegle na pod-
stawie przepisów krajowego prawa konkurencji i przepisów traktatowych ustanawiających unijne 
reguły konkurencji. 
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Mając to na uwadze Sąd Najwyższy skierował do TS UE dwa pytania:
1. Czy dopuszczalna jest taka interpretacja art. 50 Karty Praw Podstawowych, która uzależnia 

zastosowanie zasady ne bis in idem nie tylko od tożsamości podmiotu naruszającego i tożsa-
mości okoliczności faktycznych, lecz także od tożsamości chronionego interesu prawnego?

2. Czy art. 3 rozporządzenia 1/2003 w związku z art. 50 Karty Praw Podstawowych należy inte-
pretować w ten sposób, że równolegle stosowane przez organ ochrony konkurencji państwa 
członkowskiego UE prawo konkurencji UE i krajowe prawo konkurencji chroni ten sam interes 
prawny?

Maciej Bernatt
Uniwersytet Warszawski, CARS 
e-mail: mbernatt@wz.uw.edu.pl 
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Kiedy kara jest nieproporcjonalna?
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2017 r., III SK 43/16

Spis treści
I. Stan faktyczny
II. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2017 r., III SK 43/16
III. Podsumowanie

Słowa kluczowe: kary; porozumienia wertykalne; wolność od samooskarżania się.

I. Stan faktyczny
Decyzją z dnia 18 września 2006 r., nr DOK-107/06 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2005 Nr 244, poz. 2080 ze zm.; dalej: uokik) 
stwierdził stosowanie przez Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu (da-
lej: PCW), Praktiker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Praktiker), OBI Centrala 
Systemowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: OBI), Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (dalej: Castorama), Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: 
LM), NOMI S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej: NOMI), Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana Sp. 
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: SG), MGI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: 
MGI) praktyki ograniczającej konkurencję przez zawarcie porozumienia na krajowym rynku 
hurtowego obrotu farbami i lakierami, polegającego na ustalaniu cen odsprzedaży i nałożył 
kary pieniężne w następującej wysokości: na PCW – 32.086.150 zł; na Praktiker – 16.930.275 zł; 
na OBI – 4.644.440 zł; na LM – 32.646.180 zł; na NOMI – 13.992.497 zł; na SG – 8.794.242 zł; 
na MGI – 342.029 zł; na Castorama – 50.000 zł.

Odwołanie od powyższej decyzji Prezesa UOKiK wnieśli PCW, Praktiker, OBI, LM, NOMI, 
SG i MGI. Wyrokiem z 29 maja 2008 r., XVII Arna 53/07 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmniejszył kary nałożone na LM do kwoty 17.000.000 zł, 
a na SG do kwoty 4.500.000 zł, a w pozostałym zakresie oddalił odwołanie i orzekł o kosztach 
postępowania. Apelację od powyższego wyroku Sądu Okręgowego wnieśli wszyscy powodowie 
oraz Prezes UOKiK.

Wyrokiem z 9 października 2009 r., VI ACa 86/09 Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wy-
rok Sądu Okręgowego w całości i przekazał temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania. 

Wyrokiem z 26 czerwca 2012 r., XVII AmA 230/09 Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, po ponownym rozpoznaniu sprawy zmniejszył wymiar kar pienięż-
nych nałożonych na powodów, obniżając je następująco: dla PCW do kwoty 19.252.690 zł, dla 
Praktiker do kwoty 5.643.425 zł, dla OBI do kwoty 1.548.146 zł, dla LM do kwoty 10.882.060 zł, 
dla NOMI do kwoty 2.332.082 zł, dla SG do kwoty 1.465.707 zł oraz dla MGI do kwoty 57.004 zł.



130 Marcin Mleczko            Kiedy kara jest nieproporcjonalna?…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 8(6)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.8.6.12

Powodowie zaskarżyli wyrok Sądu Okręgowego apelacjami, które następnie zostały wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego z dnia 12 czerwca 2015 r., VI ACa 879/15 oddalone.

Skargi kasacyjne od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego wnieśli wszyscy powodowie 
z wyjątkiem MGI.

II. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2017 r., III SK 43/16
Sąd Najwyższy oddalił skargi kasacyjne powodów z wyjątkiem skargi kasacyjnej SG, któ-

rej uwzględnienie uzasadniało uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi 
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania w zakresie dotyczącym wymiaru kary pieniężnej dla 
tego powoda. W początkowych wierszach uzasadnienia wyroku Sąd Najwyższy lakonicznie za-
znaczył, że dostrzega potrzebę zmiany dotychczasowego paradygmatu oceny wertykalnych 
porozumień cenowych w krajowym prawie ochrony konkurencji, aczkolwiek stan faktyczny 
niniejszej sprawy nie kwalifi kuje się ani do zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej w zakresie 
statusu pionowych porozumień cenowych, ani do dodatkowego zmniejszenia wysokości kary pie-
niężnej nałożonej na dostawcę towarów objętych porozumieniem cenowym (organizatora) oraz 
jego uczestników. Zdaniem Sądu, w przedmiotowej sprawie, stronom porozumienia (a zwłaszcza 
organizatorowi) towarzyszyła przy jego zawieraniu motywacja zasługująca na szczególnie nega-
tywną ocenę. Jednocześnie nie można było stwierdzić racjonalnych ekonomicznie okoliczności, 
które wskazywałyby na przekroczenie przez Prezesa UOKiK granic swobodnego uznania przy 
ferowaniu wysokości sankcji za stwierdzone naruszenie. 

Sąd Najwyższy wykorzystał jednak okazję do uzupełnienia dotychczasowego orzecznictwa 
Sądu Najwyższego o kolejne wskazówki, jakimi należy się kierować przy ocenie proporcjonalno-
ści kar pieniężnych nakładanych za praktyki ograniczające konkurencję. W pierwszej kolejności 
wyjaśniono, że orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza zmianę wysokości kary pieniężnej, 
gdy z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że orzeczona w decyzji kara – mieszcząca się 
w granicach wyznaczonych przez art. 101 ust. 1 uokik – jest jednak nieproporcjonalna z uwagi 
na skalę przychodu ze sprzedaży towarów, których dotyczy praktyka bądź odniesionych z niej 
korzyści (por. wyrok z 20 kwietnia 2016 r., III SK 24/14, OSNP 2017 nr 5, poz. 64), chyba że 
funkcje kar pieniężnych i inne względy przemawiają za zignorowaniem tej okoliczności (wyrok 
z 4 marca 2014 r., III SK 34/13, LEX nr 1463897). Zdaniem Sądu Najwyższego, różnorodność 
stanów faktycznych, charakteru naruszeń, chronionych wartości, skali działania przedsiębiorców 
nie pozwalają na wypracowanie jednolitego dla każdej sprawy antymonopolowej standardu miar-
kowania przez Prezesa UOKiK wysokości nakładanej kary.

Sąd Najwyższy podjął jednak próbę wypracowania pewnych wskazówek dotyczących kar 
pieniężnych w sprawach praktyk, w których można zidentyfi kować i choćby szacunkowo 
obliczyć korzyści, jakie przedsiębiorca odniósł (mógł odnieść) wskutek udziału w niedo-
zwolonym porozumieniu. W niniejszej sprawie za korzyść taką Sąd Najwyższy uznał marże 
brutto ze sprzedaży produktów objętych porozumieniem. Na wstępie zaznaczono, że z punktu 
widzenia oceny proporcjonalności kary pieniężnej nie ma znaczenia jaka część wypracowanej 
marży może zostać przypisana zawarciu porozumienia. Zawieranie i wykonywanie porozumień 
ograniczających konkurencję należy bowiem sankcjonować w taki sposób, by naruszenie reguł 
konkurencji było całkowicie nieopłacalne dla uczestników porozumienia. Ponadto, kara pieniężna 
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musi być odczuwalna. Mając powyższe na względzie, Sąd Najwyższy stwierdził, że realizacja 
funkcji represyjnej kary pieniężnej oraz funkcji prewencyjnej (zarówno w wymiarze prewencji 
szczególnej, jak i ogólnej) uzasadnia przyjęcie generalnego założenia, zgodnie z którym kara 
w wysokości 10-krotności dających się zidentyfi kować korzyści materialnych, nie może być 
a priori uznana za karę nieproporcjonalną. Sąd Najwyższy powołał się przy tym na wyrok SN 
w sprawie dotyczącej naruszenia zbiorowych interesów konsumentów z dnia 20 kwietnia 2017 r., 
III SK 25/16 (LEX nr 2310100), w którym za proporcjonalną uznano właśnie karę pieniężną, której 
wysokość odpowiadała takiemu iloczynowi dających się obliczyć w pieniądzu korzyści, jakie od-
niósł przedsiębiorca z tytułu praktyki. Zdaniem Sądu Najwyższego, przywołany powyżej mnożnik 
zapewnia realizację funkcji prewencyjnej oraz represyjnej kary przy jednoczesnym poszanowa-
niu zasady proporcjonalności w tych przypadkach, w których stwierdzono naruszenie istotnego 
dla prawa ochrony konkurencji zakazu, a kara mieści się jednocześnie w dolnych granicach jej 
maksymalnego wymiaru. 

Ponadto, w odniesieniu do skargi kasacyjnej PCW, Sąd Najwyższy stwierdził, że bezpodstaw-
ny był zarzut naruszenia art. 101 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 104 uokk przez błędne przyjęcie za 
podstawę wymiaru kary pieniężnej nałożonej na powoda całego przychodu osiągniętego przez 
PCW, ponieważ przepisów tych nie można naruszyć w taki sposób (por. wyrok Sądu Najwyższego 
z 10 stycznia 2017 r., III SK 61/15, LEX nr 22382321). Zdaniem Sądu Najwyższego, przepisy te 
dają możliwość wyboru różnych opcji obliczenia kary, określając jedynie jej górną granicę. Sam 
przychód ze sprzedaży towarów objętych porozumieniem może być jednym z kryteriów usta-
lania dolegliwości wysokości kary. Jednocześnie, zdaniem Sądu Najwyższego, kara obliczona jako 
ułamek takiego przychodu z reguły nie będzie spełniała swoich funkcji oraz nie będzie realizowała 
przesłanki proporcjonalności sankcji, gdyż będzie w oderwaniu od potencjału ekonomicznego 
naruszyciela. Odwołanie się do przychodu ze sprzedaży towarów objętych przypisaną przedsię-
biorcy praktyką służy dostarczeniu kryterium, za pomocą którego można weryfi kować dodatkowo 
realną dolegliwość kary pieniężnej nałożonej nawet w dolnych granicach wysokości przewidzianej 
w art. 101 uokik, w przypadku przedsiębiorców wielobranżowych, o szerokim spektrum działalności, 
gdy przypisana mu praktyka dotyczy tylko wąskiego wycinka prowadzonej działalności. Wówczas 
bowiem kara pieniężna wymierzona w wysokości niskiej procentowo, lecz istotnej kwotowo może 
być nadmiernie dolegliwa dla karanego przedsiębiorcy, nawet przy uwzględnieniu funkcji repre-
syjnej i prewencyjnej kary pieniężnej oraz podstawowych okoliczności obciążających.

Sąd Najwyższy wypowiedział się również w zakresie okoliczności, jaką jest znikomy obrót 
towarami objętymi porozumieniem. Choć zakazane i sankcjonowane jest samo zawieranie poro-
zumień ograniczających konkurencję, to z uwagi na charakter prowadzonej przez SG działalności 
(hurtownia dla profesjonalistów), odrębny od działalności pozostałych stron postępowania prowa-
dzących markety budowlane (z zastrzeżeniem szczególnego statusu OBI), udział SG w praktyce 
objętej decyzją Prezesa UOKiK, zdaniem Sądu Najwyższego, nie miał istotnego znaczenia ani dla 
zawarcia i realizacji porozumienia, ani dla wywołania przez jego realizację skutków negatywnych 
dla nabywców farb. Z tych względów, kara pieniężna w wysokości 1.465.707 zł została uznana 

1 Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawach z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK istnieje możliwość zmiany wysokości kary pieniężnej, gdy z oko-
liczności faktycznych sprawy będzie wynikało, że kara pieniężna mieszcząca się w granicach wyznaczonych przez art. 106 ust. 1 uokik jest jednak 
nieproporcjonalna z uwagi na skalę przychodu ze sprzedaży towarów, których dotyczy praktyka.
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przez Sąd Najwyższy za nieproporcjonalną. Jednakże, ze względu na jednoznacznie negatyw-
ną ocenę postawy SG i konieczność realizacji względów prewencji ogólnej i szczególnej, Sąd 
Najwyższy nie znalazł podstaw dla zastosowania przywołanej powyżej koncepcji oceny propor-
cjonalności kary pieniężnej (na poziomie 10-krotności korzyści w postaci marży ze sprzedaży). 
Kara obliczona w ten sposób byłaby kwotowo nieodczuwalna dla powoda, w przeciwieństwie 
kary w przedziale od 500.000 do 1.000.000 zł. W tym zakresie Sąd Najwyższy przekazał sprawę 
Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Ponadto, zdaniem Sądu Najwyższego, cele kary pieniężnej oraz względy polityki ochrony 
konkurencji realizowanej przez Prezesa UOKiK uzasadniają nakładanie odczuwalnych, a niekiedy 
wręcz bardzo dotkliwych sankcji. Należy oczekiwać, by w decyzji nakładającej takie kary zawarte 
zostało odpowiednio pogłębione uzasadnienie wskazujące na różne wartości, okoliczności 
i przesłanki, które przemawiały za takim poziomem wymierzonej sankcji. Brak takiej argumentacji 
zarówno w decyzji, jak i w toku postępowania sądowego może uzasadniać redukcję kary pieniężnej. 

Doniosłość tego wyroku wynika również z faktu, iż po raz pierwszy Sąd Najwyższy odnotował 
tzw. przywilej wolności od samooskarżania się (tzw. Privilege Against Self-Incrimination, PASI). 
W skardze kasacyjnej PCW twierdził, że spoczywał na nim ciężar dowodu w zakresie zaprzesta-
nia naruszenia art. 5 uokik, podczas gdy powód zaprzeczał w ogóle stosowaniu porozumienia 
ograniczającego konkurencję i korzystał w tym zakresie z przywileju wolności od samooskarża-
nia. Sąd Najwyższy zaczął od przypomnienia defi nicji wolności od samooskarżania się, zawartej 
w wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 12 grudnia 2012 r. w sprawie T 352/09 Novacke chemicke 
zavody a.s. (ECLI:EU:T:2012:673, pkt 112). Zgodnie z jej treścią, wolność od samooskarżania 
w prawie unijnym oznacza, że Komisja nie może zmusić przedsiębiorstwa do tego, by udzieliło 
ono odpowiedzi wiążących się z przyznaniem zaistnienia naruszenia, którego wykazanie należy 
do Komisji. Sąd Najwyższy zaakceptował następnie zastosowanie zasady wolności od samooskar-
żania w krajowym prawie ochrony konkurencji oraz stwierdził, że zastosowanie art. 10 ust. 3 uokik 
w zakresie, w jakim ten przepis nakłada na przedsiębiorcę ciężar dowodu, że praktyka została 
zaniechana, nie narusza wolności od samooskarżania, jeżeli z faktu przedstawienia stosownych 
dowodów oraz z ich treści nie będą wyprowadzane przez organ lub sądy ustalenia w przedmiocie 
samego naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję, a jedynie ustalenia co do 
daty zaprzestania stosowania praktyki.

Sąd Najwyższy stwierdził również, że nie można oczekiwać od organu ochrony konkurencji 
by w toku postępowania antymonopolowego zobligowany był do dokonywania przeszukań lub 
kontroli w celu zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego, dotyczącego zaniechania 
stosowania praktyki ograniczającej konkurencję, w sytuacji, gdy organ zgromadził już dowody 
uzasadniające, w jego ocenie, przypisania przedsiębiorcy takiej praktyki. Ponadto, Sąd Najwyższy 
uznał również, że dowodem na zaprzestanie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję nie 
może być jednostronne wysłanie maila przez organizatora porozumienia, po rozpoczęciu przez 
UOKiK kontroli, w którym informuje on członków porozumienia o niezgodności ustalania cen 
z prawem konkurencji.
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 III. Podsumowanie
Wyrok Sądu Najwyższego dostarcza cennych wskazówek dotyczących wymierzania kar 

pieniężnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, w szczególności takich, w których 
można zidentyfi kować i choćby szacunkowo obliczyć korzyści, jakie przedsiębiorca odniósł (mógł 
odnieść) wskutek udziału w niedozwolonym porozumieniu. Koncepcja oceny proporcjonalności 
kary pieniężnej (na poziomie 10-krotności korzyści w postaci marży ze sprzedaży) nie znajduje 
natomiast zastosowania w przypadku jednoznacznie negatywnej oceny postawy przedsiębiorcy. 
Istotne jest również odnotowanie przez Sąd Najwyższy kwestii wolności od samooskarżania się 
oraz ofi cjalne zaakceptowanie jej jako zasady obowiązującej w krajowym prawie ochrony konku-
rencji. Zastanawiające jest natomiast poruszenie przez Sąd Najwyższy kwestii dotychczasowego 
paradygmatu oceny wertykalnych porozumień cenowych w krajowym prawie ochrony konkurencji. 
Na chwilę obecną niejasny jest jednak kierunek, w którym miałaby nastąpić ewentualna zmiana. 

Marcin Mleczko
doktorant Polskiej Akademii Nauk 
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Międzynarodowe seminarium – Reform of Regulation 1/2003: 
Effectiveness of the NCAs and Beyond

Warszawa, Wydział Zarządzania UW, 28 kwietnia 2017 r.

28 kwietnia 2017 r., na Wydziale Zarządzania UW odbyło się międzynarodowe całodniowe 
seminarium zatytułowane „Reform of Regulation 1/2003: Effectiveness of the NCAs and Beyond”. 
Seminarium zostało zorganizowane przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
(CARS) oraz Competition Law Scholars Forum (CLaSF) a koncentrowało się wokół zagadnień 
związanych z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wpro-
wadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (dalej: rozporządzenie 
nr 1/2003). 

Otwarcia dokonał prof. Alojzy Z. Nowak, dziekan WZ UW, który przedstawił profesorów 
Barry’ego Rodgera (CLaSF) oraz Alana Riley’ego. 

Następnie prof. Giorgio Monti (European University Institute) wygłosił referat wprowadzający 
na temat zmiany rozporządzenia nr 1/2003 oraz nowego projektu dyrektywy Parlamentu i Rady 
z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie skuteczniejszego egzekwowania unijnego prawa konkurencji. 
Zdaniem prof. Montiego, projekt dyrektywy zdaje się sugerować, że krajowe organy ochrony konku-
rencji powinny dążyć do osiągnięcia uprawnień podobnych do Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji 
(DG COMP). Tymczasem, jego zdaniem, wiele dobrych rozwiązań mogłoby zostać wprowadzo-
nych właśnie na podstawie doświadczeń organów krajowych. 

Adam Jasser (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w latach 2014–2016) 
dodał, że w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, do jakiego stopnia obecny 
system jest niesprawny i czy potrzeba jego „naprawiania” wynika z tej niesprawności, czy może 
z innych powodów?

Pierwszy panel zatytułowany „NCAs Design and Context” moderowany był przez Angusa 
MacCullocha z Lancaster University. 

Jako pierwszy wystąpił Miguel Sousa Ferro (University of Lisbon), który prezentował obec-
nie istniejące wymogi instytucjonalne dla krajowych organów ochrony konkurencji wynikające 
z prawa unijnego. Mimo możliwości wyprowadzenia wielu wymogów, zarówno z treści unijnych 
przepisów, jak i dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (w tym dotyczącego 
zasady efektywności), Miguel Sousa Ferro stwierdził, iż nowa dyrektywa jest potrzebna, ponieważ 
jest w stanie doprowadzić do dalej idących skutków.

Kolejnymi panelistami byli dr Marek Martyniszyn z Queen’s University Belfast oraz dr Maciej 
Bernatt z CARS. Prezentacja dotyczyła historii oraz rozwoju polskiego prawa antymonopolowe-
go w kontekście nowych reżimów prawa konkurencji, a szczególnie kwestii niezależności, która 
podnoszona jest w projekcie dyrektywy. W dalszej części poruszono aspekty proceduralne doty-
czących Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz dokonano przeglądu praktyki 
decyzyjnej w zakresie zwalczania karteli oraz egzekwowania prawa konkurencji wobec spółek 
skarbu państwa. 
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Drugi panel zatytułowany „NCAs Institutional Setting and Relation with Courts” był mod-
erowany przez Barry’ego Rodgera (CLaSF). W pierwszym wystąpieniu tego panelu Annalies 
Outhuijse (University of Groningen) poruszyła temat efektywności systemu nakładania kar za 
kartele w świetle wyroków niderlandzkich sądów. Prelegentka zauważyła, że system ten nie działa 
skutecznie, ponieważ wiele decyzji niderlandzkiego organu ochrony konkurencji jest uchylanych 
przez sądy, przeważnie z powodów dotyczących dowodów oraz proporcjonalności kar.

W kolejnej prezentacji dr Maciej Bernatt oceniał intensywność kontroli sądowej decyzji krajo-
wych organów konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
Wśród krajów objętych analizą znalazły się Polska, Słowacja, Czechy oraz Węgry. Podkreślił on, 
że w Polsce, w przeciwieństwie np. do Czech, rola sądów sprowadza się często do obniżania 
kar. W Czechach natomiast silniejsza jest merytoryczna kontrola wydawanych decyzji, przez co 
częściej są one w całości uchylane. Jednym z wniosków była potrzeba wprowadzenia rozwiązań 
instytucjonalnych wewnątrz departamentów zajmujących się ochroną konkurencji, tak aby ci sami 
pracownicy nie zajmowali się zbieraniem dowodów oraz wydawaniem decyzji. Takie rozwiązanie 
funkcjonuje do pewnego stopnia na Węgrzech.

Ostatni prelegent drugiego panelu, Francisco Marcos (IE Business School), odniósł się 
do zdań odrębnych (dissenting opinions) w organach ochrony konkurencji. W pierwszej kolej-
ności doniosłość tej instytucji została pokazana na przykładzie innych organów oraz sądów. 
Francisco Marcos stwierdził, że wprowadzenie zdań odrębnych w odniesieniu do decyzji organów 
ochrony konkurencji byłoby pożądane, wymagałoby natomiast ukształtowania jasno określo-
nych reguł. 

Trzeci panel, moderowany przez Adama Jassera, dotyczył zestawu narzędzi, którymi dys-
ponują krajowe organy ochrony konkurencji. 

Pierwsi prelegenci, Evi Mattioli (University of Liège) oraz Tim Bruyninckx (European 
University Institute), zastanawiali się nad przyczynami braku eksterytorialnego stosowania unijnego 
prawa ochrony konkurencji. Zgodnie z rozporządzeniem nr 1/2003, organy ochrony konkurencji 
mają obowiązek stosować prawo konkurencji eksterytorialnie, natomiast z analizy przeprowadzo-
nej przez panelistów wynika, że stopień takiego stosowania prawa jest niewystarczający. Jedną 
z przedstawionych propozycji była możliwość przejęcia przez Komisję Europejską obowiązków 
związanych z eksterytorialnym stosowaniem prawa konkurencji, co byłoby jednak niezgodne 
z rozporządzeniem nr 1/2003. 

Z kolei Carsten Koenig (Georg-August-Universität Göttingen) mówił o nakładaniu kar następ-
czych (follow-on) na osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach. Zaznaczył 
on, że Komisja Europejska nie ma takich uprawnień, natomiast kompetencja krajowych organów 
ochrony konkurencji wynika z treści rozporządzenia nr 1/2003. Zdaniem autora również zasada 
ne bis in idem nie zabrania nakładania takich kar na osoby indywidualne. 

Eva Lachnit (Utrecht University), omówiła natomiast temat indywidualnych wskazówek (in-
dividual guidance) w europejskim prawie ochrony konkurencji. Jedną z kwestii kluczowych było 
zakwalifi kowanie ich do instytucji egzekwowania prawa lub advocacy. Eva Lachnit przeanalizowała 
stosowanie tej instytucji przez Komisję Europejską oraz przez kilka wybranych, krajowych orga-
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nów ochrony konkurencji. Jej zdaniem, wskazówki indywidualne powinny zostać uwzględnione 
przy debacie na temat reformy rozporządzenia nr 1/2003.

Ostatni panel zatytułowany „Due process, proportionality and independence” był moderowany 
przez Aleksandra Stawickiego, z kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr. 

Pierwszą prezentację przedstawił dr Maciej Bernatt, występując w imieniu współautorów: 
Marco Botta (Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich) oraz Alexandra 
Svetliciniiego (University of Macau). Prezentacja dotyczyła kwestii respektowania prawa do 
obrony przez Komisję Europejską oraz wybrane krajowe organy ochrony konkurencji. Omówione 
zostały m.in. różnice dotyczące przestrzegania LPP (legal professional privilage) oraz PASI (privi-
lage against-self incrimination). Konkluzją było stwierdzenie, że wraz z proponowanymi zmianami, 
mającymi na celu zwiększenie skuteczności krajowych organów ochrony konkurencji, zwiększona 
powinna być harmonizacja dotycząca zagadnień związanych z prawem do obrony.

Kolejny panelista, Antonio Robles (Universidad Carlos III de Madrid), zaprezentował referat 
na temat efektywności, proporcjonalności i efektu odstraszania w hiszpańskim prawie ochrony 
konkurencji. Zaznaczono, że długość trwania naruszenia powinna być najważniejszym czynnikiem 
wpływającym na wymiar kary. Podkreślił, że to nie organ ochrony konkurencji ustala wysokość 
kar, lecz ustawodawca.

Ostatnim prelegentem seminarium był dr Pieter Van Cleynenbreugel (University of Liège), 
który mówił o niezależności organów ochrony konkurencji. Omówił on również różne aspekty nie-
zależności oraz sposoby jej zapewnienia na przykładzie organów ochrony konkurencji. 

Seminarium zamknął prof. Stanisław Piątek (CARS), dziękując CLaSF za współpracę 
w organizacji seminarium, kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr za wsparcie fi nansowe 
wydarzenia oraz Maciejowi Bernattowi i Ninie Łazarczyk za jego organizację.

Marcin Mleczko
doktorant Polskiej Akademii Nauk
pracownik Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK
e-mail: marcinmleczko@gmail.com
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6. Międzynarodowa Konferencja Doktorancka 
dotycząca prawa konkurencji,
Białystok, 27 kwietnia 2017 r.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Białymstoku odbyła się 6. Międzynarodowa Konferencja 
Doktorancka dotycząca prawa konkurencji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa 
Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja została 
poświęcona zagadnieniom głównie z zakresu europeizacji prawa konkurencji, a międzynarodowy 
charakter wydarzenia był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów. 

Konferencję otworzyła dr hab. Anna Piszcz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, która powi-
tała uczestników oraz przedstawiła zaproszonych gości, w tym prof. Kseniię Smyrnovą (Kijowski 
Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki), prof. Miguela Sousa Ferro (Wydział Prawa, 
Uniwersytet w Lizbonie) oraz prof. Marko Jovanovica (Wydział Prawa, Uniwersytet w Belgradzie). 
Następnie prof. Anna Piszcz omówiła główne założenia konferencji oraz jej zakres.

Konferencja została podzielona na dwie części. W pierwszej, moderowanej przez prof. Kseniię 
Smyrnovą, referaty wygłosili studenci.

Paulina Korycińska-Rządca (Uniwersytet w Białymstoku) przedstawiła referat pt. „Europe-
anisation of the Polish leniency programme”, w którym omówiła zagadnienia związane z polską 
regulacją prawną programu łagodzenia kar (leniency) w świetle trzech metod harmonizacji: spon-
tanicznej, legislacyjnej oraz orzeczniczej. Prelegentka podkreśliła, że polski program łagodzenia 
kar niewątpliwie jest wynikiem europeizacji prawa dokonanej za pomocą harmonizacji spontanicz-
nej. Taka metoda harmonizacji spowodowała, że pomiędzy rozwiązaniami przyjętymi w poszcze-
gólnych państwach członkowskich oraz rozwiązaniami stosowanymi przez Komisję Europejską 
występują pewne różnice. Wskazała również, że dotychczas polski program łagodzenia kar nie 
był przedmiotem harmonizacji legislacyjnej ani orzeczniczej.

Następnie Magdalena Knapp (Uniwersytet w Białymstoku) wygłosiła referat pt. „CJEU’s jurispru-
dence and its implications for SEP dispute resolution” przygotowany wspólnie z Aleksandrą Kozak 
(Katolicki Uniwersytet w Leuven), a poświęcony roli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w rozwiązywaniu sporów w sprawach z zakresu standardów technologicznych składających się 
z rozwiązań chronionych patentami (Standard Essential Patents, SEP). Przedstawiła ona i prze-
analizowała najważniejsze orzeczenia w sprawach naruszania prawa konkurencji przez posiadaczy 
SEP, wskazując na szczególną rolę Trybunału w kreowaniu prawa unijnego. M. Knapp podkreśliła, 
że Trybunał w ramach wykładni prawa wydaje wytyczne i wskazuje na generalne zasady postę-
powania, które wpływają na stosowanie krajowego prawa konkurencji. Podsumowując, wskazała 
również na istniejące duże rozbieżności w posługiwaniu się przez sądy krajowe rozstrzygnięciami 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawach SEP.

Jako ostatni w tej sesji swój referat pt. „Collective redress in EU with particular reference to 
Spain” wygłosił Manuel Cirre (Uniwersytet w Granadzie). W pierwszej części swojego wystąpienia 
Prelegent przedstawił regulacje prawne prawa europejskiego dotyczące postępowań grupowych, 
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wskazując na ogólne reguły stosowane w postępowaniach grupowych. Następnie skupił się na 
rozwiązaniach przyjętych w Hiszpanii, szczegółowo opisując i analizując kluczowe cechy hiszpań-
skiego modelu dochodzenia roszczeń w postępowaniach grupowych. Manuel Cirre wskazał na 
wybrane aspekty, takie jak legitymacja procesowa, które powinny zostać zharmonizowane oraz 
inne, które wymagają dopracowania. Szczególnie podkreślił problem rozpowszechniania roszczeń 
i kwestie związane z kształtowaniem składu grupy w postępowaniach grupowych.

Na zakończenie pierwszej części konferencji głos w dyskusji zabrali wszyscy eksperci, któ-
rzy podzielili się swoimi uwagami oraz skierowali pytania do każdego z prelegentów. Studenci 
wykazali się znajomością prezentowanych zagadnień i udzielali wyczerpujących odpowiedzi na 
pytania zadawane podczas dyskusji.

W drugiej części konferencji swoje referaty wygłosili eksperci. Moderatorem tej sesji była 
prof. Anna Piszcz.

Pierwszy referat tej części konferencji, pt. „The process of „Europeanisation” of competi-
tion law in Ukraine”, został wygłoszony przez prof. Kseniię Smyrnową. Pani Profesor omówiła 
proces europeizacji prawa konkurencji na Ukrainie, wskazując, że rozpoczął się on od dużej 
zmiany – odejścia od gospodarki planowej na rzecz wolnej gospodarki rynkowej. W ocenie prof. 
Ksenii Smyrnowej ukraińskie prawo konkurencji zostało przyjęte zgodnie z głównymi zasadami 
unijnego prawa konkurencji, prowadząc Ukrainę w stronę stopniowej integracji z unijnym rynkiem 
wewnętrznym. Następnie Prelegentka omówiła główne przepisy prawa ukraińskiego, zwracając 
uwagę przede wszystkim na wyzwania związane z ich wprowadzeniem do krajowego porządku 
prawnego. Jednocześnie wskazała na pewne różnice w podejściu Unii Europejskiej do umów 
o pogłębionej i całościowej strefi e wolnego handlu zawieranych z innymi państwami (Deep and 
Comprehensive Free Trade Agreement, DCFTA), w tym z Gruzją i Mołdawią, które przewidują 
odmienne rozwiązania niż te zawarte w umowie z Ukrainą.

Kolejny referat, pt. „The Damages Directive and consensual dispute resolution” został wygłoszony 
przez prof. Marko Jovanovica. W pierwszej części swojego wystąpienia przedstawił on i poddał 
analizie główne postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 
26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszko-
dowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, ob-
jęte przepisami prawa krajowego dotyczące arbitrażu. Prof. Marko Jovanovic wskazał na korzyści 
wynikające z polubownych metod rozwiązywania sporów, takie jak pełna poufność postępowania, 
prostota procedury oraz skrócenie czasu postępowania. Przedstawił także możliwe wady, sku-
piając się przede wszystkim na dodatkowych obowiązkach nałożonych na strony postępowania 
oraz możliwych trudnościach w zapewnieniu stronom prawa do sądu. Na zakończenie prof. Marko 
Jovanovic dokonał oceny efektywności oraz skuteczności polubownych metod rozwiązywania 
sporów wskazanych w dyrektywie 2014/104/UE.

Następnie prof. Miguel Sousa Ferro wygłosił referat pt. „Compensating consumers for antitrust 
infringements after the Damages Directive”, w którym wskazał, że prawo unijne kładzie nacisk prze-
de wszystkim na publicznoprawne egzekwowanie prawa konkurencji, umniejszając jednocześnie 
rolę prywatnoprawnego dochodzenia roszeń. Prelegent przedstawił argumenty przemawiające 
za przywróceniem równowagi w tym aspekcie, podkreślając szczególną rolę krajowych organów 
ochrony konkurencji w jej kreowaniu. W opinii prof. Sousa Ferro wprowadzenie zmian znacząco 
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wpłynie na wzrost liczby spraw z zakresu prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń z tytułu na-
ruszenia prawa konkurencji, w tym wspólnego dochodzenia roszczeń przez konsumentów, tym 
samym przyczyniając się do zwiększenia skuteczności egzekwowania prawa konkurencji.

Konferencja została zamknięta przez prof. Annę Piszcz, która zapowiedziała, że kolejne 
spotkanie z cyklu międzynarodowych konferencji odbędzie się w Białymstoku jesienią 2017 r., 
i zostanie poświęcone zagadnieniom dotyczącym pomocy publicznej oraz prywatnoprawnego 
dochodzenia roszczeń wynikających z naruszeń prawa konkurencji.

Magdalena Knapp
doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Uniwersytetu w Białymstoku
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New UOKiK Mission – Combating the unfair use of superior bargaining power (From the 
Editor) 

Opening Article

Piotr Adamczewski, 100 days of the Act on superior bargaining power 
Table of contents:
I.  Introduction 
II. Proceedings run by the President of the Offi ce of Competition and Consumer Protection 

(UOKiK)
 1. Preliminary proceedings
  1.1. Sugar production – supply of sugar beets
  1.2. Milk supplies to dairy producers
  1.3. Industrial apple purchase
 2.  President of the Offi ce of Competition and Consumer Protection contacts undertakings
III.  Cooperation of the President of the Offi ce of Competition and Consumer Protection with 

bodies engaged in superior bargaining power issues 
IV.  Popularization of the issues related to the Act on superior bargaining power
V.  Summary
Abstract: The article discusses 100 days of the Act of 15th December 2016 on combating the 
unfair use of superior bargaining power in the trade in agricultural and food products. The Author 
describes cases that the President of the Offi ce of Competition and Consumer Protection (referred 
as the President of UOKIK) is currently dealing with, along with other instruments used as a tool 
in combating unfair practices. The next issue tackled is the cooperation of the President of UOKiK 
with other relevant bodies in the context of handled cases and a possible legislation process. 
Afterwards the Author analyses the popularization of the Act among the public and the obstacles 
encountered in its application. The Author stresses that, at this moment, it seems to be crucial to 
fi nd an accurate meaning of the term ‘public interest’ used in the context of the Act and a fl exible 
approach to the scope of practices described as unfair (keeping in mind economic analyses). As 
a result, the Author states that despite the very short time the Act has been in force, numerous 
actions have already been taken. Still, the Act contains ambiguous terms that should be elaborated 
by the judiciary and the doctrine. 
Key words: superior bargaining power, public interest.
JEL: L50
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Articles

Michał Roszak, Bartosz Turno, Superior bargaining power in trade and its unfair use in German 
and French regulations – tips for the Polish case-law and the legislator?
Table of contents:
I. Introduction
II. German law
 1. Regulations regarding the unfair use of superior bargaining power in German law 
 2. Indications of relative market power 
 3.  Relative market power versus market dominance in relation to small and medium sized 

competitors under Article 20 item 3 of GWB
III. French law
 1. Regulations regarding superior bargaining power in French law
 2. Cases of abuse of economic dependence in French law
IV. Polish solutions
 1. Superior bargaining power defi nition and problems as to its interpretation
 2. Unfair use of superior bargaining power defi nition; the interest of the other party 
V. Summary
Abstract: The article presents German and French legal solutions and laws regarding the unfair 
use of superior bargaining power. It discusses the way the defi nitions of market power and its abuse 
are understood in these jurisdictions. Also, Polish legal solutions are analysed in detail (i.e. critical 
interpretation of the superior bargaining power defi nition). At the end, the Authors refl ect on which 
German and French solutions could be transferred into Polish law.
Key words: superior bargaining power, unfair use of superior bargaining power, market power.
JEL: K21

Grzegorz Koguciuk, Tackling unfair trading practices in the business-to-business food supply 
chain – legal solutions in Ireland
Table of contents:
I. Introduction
II. Scope of the regulation
III. Contracting rules, fair practices
IV. Complacence of legal requirements, compliance
V. Sanctions for the infringement of rules on the cooperation between a customer and a supplier 

specifi ed under the new Act
VI. Comparison of Irish and Polish solutions 
VII. Summary, fi nal remarks
Abstract: The article presents Irish regulations applied to business relationships in the food supply 
industry aimed at tackling unfair trading practices applicable in business relationship. The historic 
background of adopting such rules clarifi es that numerous activities have been undertaken in 
Ireland to achieve effi cient solutions and the modus operandi to regulate this matter. Subsequently, 
the characteristics of the adopted regulation are presented – also in comparison to the relevant 
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Polish Act – the Act on combating the unfair use of superior bargaining power in the trade in 
agricultural and food products. Furthermore, the contracting rules set by the new Act for that sector 
are described – together with accompanying obligations imposed on retailers/wholesalers of food 
products. Lastly, the article describes sanctions for an infringement of the discussed regulation – 
both in the private and public area.
Key words: Irish regulation, antitrust law, abuse of economic dependency, unfair practices, unfair 
trading practices, superior bargaining power, food supply industry, use of superior bargaining power. 
JEL: K21, K42

Agnieszka Staszek, Mateusz Mroczek, Statutory conditions establishing a superior bargaining 
powerin the practice of the unfair use of superior bargaining power in the trade in food 
and agriculture products
Table of contents: 
I. Introduction
II. Absence of suffi cient and real opportunities to sell (purchase) food and agriculture products
 1. General remarks
 2. Absence of suffi cient opportunities to sell (purchase)
 3. Real opportunities to sell (purchase)
 4. Subjective or objective judgement?
III. Signifi cant economic disparity
IV. International context
V. Final remarks
Abstract: The new Act on combating the unfair use of superior bargaining power entered into force 
on 12 July 2017. This new law introduces into the Polish legal system a completely new institution 
prohibiting the unfair use of superior bargaining power in relations between the purchaser and the 
supplier. The article describes the statutory conditions for the existence of a superior bargaining 
power within the meaning of the Act – which are the absence of suffi cient (“wystarczających”) and 
real (“faktycznych”) opportunities to sell (purchase) agricultural or food products to other purchasers 
(from other suppliers), as well as a signifi cant economic disparity between the contracting parties. 
The Authors analyze the above mentioned statutory conditions, using a literal and a functional 
interpretation supported with legal concepts arising from the closely related competition law. The 
article also outlines the international context of this issue.
Key words: supplier; purchaser; agricultural or food products; superior bargaining power; relevant 
market; suffi cient and real opportunities to sell (purchase). 
JEL: K21
 
Antoni Bolecki, Unfair use of superior bargaining power by retail chains against food suppliers 
– examples of potentially forbidden practices
Table of contents:
I. Introduction 
II. Legal defi nitions 
III. Practices concerning the drafting of the wording of an agreements and its execution 
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IV. Practices concerning costs and fees 
V. Remaining types of practices 
VI. Charging unfair prices – is it a practice excluded from the Act?
Abstract: The aim of the article is: a) presenting a list of practices which may be deemed to be 
an unfair use of superior bargaining power by retail chains against food suppliers; b) explaining 
how such practices work and why they can be found illegal. 
Key words: superior bargaining power, retail chains, food suppliers, unfair market practices.
JEL: K20, K21

Bartosz Wyżykowski, Effects connected with the fi nding of unfairness of a contract term by 
a court in an incidental proceeding
Table of contents:
I. Introductory remarks
II. Objectives of Directive 93/13 on unfair terms in consumer contracts
III. Opinions in doctrine and jurisprudence
IV. Maintaining unfair terms
V. Changes in the contract
VI. Conclusions
Abstract: The article analyses regulations, as well as judicial and doctrinal opinions, with regard 
to problematic aspects of how the fact that a consumer contract contains one or more unfair terms 
affects such contract. The analysis mainly focuses on the effects of a judgement of a competent 
court in an individual case of a consumer. Also, very important is the current jurisprudence 
of the Court of Justice of the European Union and its impact on the interpretation of Polish 
regulations in the subject matter. Moreover, considered are also practical diffi culties as well as 
questions regarding the restitutive effects which may be connected with a fi nding of unfairness of 
contract terms by a court. Finally, the aim of the article is to analyse the admissibility of various 
instruments the courts may seek to make use of in order to substitute or fi ll the gap caused by 
a fi nding of unfairness of a term, and determine the advantages and disadvantages of such 
instruments. 
Key  words:  consumer  protection;  consumer  contracts;  unfair  contract  terms;  restitutive 
effects.
JEL: K12, K15, K41

Competition law abroad 

Konrad Kohutek, Singapore: a small country with liberal competition law
Table of contents:
I. General remarks
II. Prohibition of competition-restricting agreements
III. Prohibition of abuse of a dominant position
IV. Exemptions from the prohibitions provided for in competition law
V. Selected procedural issues
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VI. Legal consequences of a violation of Singapore competition law
VII. Summary and fi nal remarks
Abstract: This paper presents selected regulations of competition law in Singapore, paying 
particular attention to legal solutions which are different from those that are applicable in EU or 
Polish competition law. The issue of concentration control in Singapore law has been omitted.
Key words: Singapore competition law, prohibition of competition-restricting agreements, prohibition 
of abuse of a dominant position, exemptions from the competition law prohibitions, an individual 
notifi cation procedure, “fast-track” procedure.
JEL: K21

Legislation and Case Law Reviews

Ilona Szwedziak-Bork, Entia non sunt multiplicanda praeter necessitate – on the necessity 
of the enactment of the Act on combating the unfair use of superior bargaining power in 
the trade in agricultural and food products
Table of contents:
I. Introduction
II. The Act on combating the unfair use of superior bargaining power in the trade in agricultural 

and food products – general issues
III. The Act as a ‘protective umbrella’ for weaker contractual parties 
IV. Threat to a weaker contractual party’s fundamental interest or its infringement 
V. The President of UOKiK as the competent authority
VI Final remarks 
Abstract: The aim of this paper is to underline some essential doubts indicated by certain authors 
and related to the Act on combating the unfair use of superior bargaining power in the trade in 
agricultural and food products. Despite ambitious goals concerning the protection of public interest 
and weaker contractual parties in trade relations in the agricultural and food sector, the Act is 
considered as a source of interpretative problems, especially for entities to which it is addressed.
Key words: bargaining power, agricultural and food products, counterparty’s fundamental interest, 
competition authority.
JEL: K21

Piotr Skurzyński, Maciej Gac, Unannounced inspections made by the President of the Offi ce 
of Competition and Consumer Protection (UOKiK) – new standard for the gathering of 
electronic evidence. Commentary on the order of the Polish Court of Competition and Consumer 
Protection of 7 March 2017, XVII Amz 15/17
Abstract: The commentary discusses the order of the Polish Court of Competition and Consumer 
Protection (SOKiK) regarding the powers of the Polish Competition Authority (the President of 
the Offi ce of Competition and Consumer Protection) to search IT systems and hardware (e-mails 
and hard disks) during dawn raids. This order prohibits the current practice of the President of 
the Offi ce of Competition and Consumer Protection whereby electronic data is copied without 
prior selection and taken away from the premises of the inspected undertaking for further 
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analysis at the authority’s premises. The order clearly states that the President of the Offi ce of 
Competition and Consumer Protection conducting an unannounced inspection is obliged to select 
evidence at the premises of the undertaking, and copy only that information which is relevant 
to the case. The analysed order also confi rms the need for the protection of legal professional 
privilege within antitrust inspections, and creates the grounds for further debate on its possible 
scope.
Key words: unannounced inspection; electronic evidence; legal professional privilege.

Elżbieta Krajewska, Legal succession in competition law proceedings – commentary to the 
judgment of the Supreme Court of 6 April 2017, III SK 15/16
Abstract: The commentary summarises the judgment of the Supreme Court which clarifi ed that 
the acquiring company is a legal successor of the target company in competition law proceedings, 
where a decision imposing a fi ne was originally addressed to the target company but delivered 
already to the acquiring company. Due to lack of specifi c rules in the Polish Competition Act 
governing legal succession, the Supreme Court strongly recommended the introduction of such 
rules.
Key words: acquisition of the company, legal succession in competition proceedings.

Maciej Bernatt, Ne bis in idem principle in competition law – case report on the Polish 
Supreme Court’s reference for a preliminary ruling of 26 September 2017 (III SK 39/16)
Abstract: The Polish Supreme Court made a reference for a preliminary ruling in a case involving 
double fi nes for the same anticompetitive conduct (fi rst fi ne for a violation of Polish competition 
law and second fi ne for a violation of Article 102 TFEU). The Court asks whether the identity of 
the ‘interest protected’ can be considered as a separate condition in the context of a ne bis in 
idem analysis. In addition, it also asks for clarifi cation whether national competition law applied in 
parallel with Article 101-102 TFEU can be said to protect different legal interests. The reference is 
of importance for a uniform understanding of the ne bis in idem principle in EU and ECHR case-
law, as well as for the adequate functioning of decentralized enforcement of Arts 101-102 TFEU. 
It also addresses the problem what standard national courts should apply where differences exist 
between ECtHR and CJEU fundamental rights case-law.
Key words: ne bis in idem, national competition authorities, fi nes, European Convention on Human 
Rights, Charter of Fundamental Rights.

Marcin Mleczko, When is the fi ne proportional? Case report on the Polish Supreme Court 
judgement of 13 June 2017, III SK 43/16
Abstract: In the judgement of 13 June 2017, III SK 43/16, the Polish Supreme Court provided 
guidance on how to set fi nes for Resale Price Maintenance and recognized the privilege against 
self-incrimination.
Key words: fi nes, vertical agreements, privilege against self-incrimination.
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Conference Reports

Marcin Mleczko, International Seminar Reform of Regulation 1/2003: Effectiveness of the 
NCAs and Beyond, Competition Law Scholar Forum and Centre for Antitrust and Regulatory 
Studies, University of Warsaw, 28 April 2017

Magdalena Knapp, Paulina Korycińska-Rządca, 6th International PhD Students’ Conference 
on Competition Law, University of Białystok, 27 April 2017
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